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Σιχάθηκα και το
«κεραμίδι» μου!
Να πείσει με παράδειγμα
ο Πρωθυπουργός
Δ’ ευχών των (εθνο)πατέρων ημών δεν επιλύονται
ούτε τα εθνικά, μήτε τα κοινωνικά και βεβαίως τα
ατομικά μας προβλήματα.
Εκφράζοντας, ως μέσος άνθρωπος κι εγώ – όπως
ελπίζω – τον μέσο Ελληνα πολίτη,
που παρακολουθεί τουλάχιστον τις
ειδήσεις, μπορώ να πω ότι πέρασα
«μαύρα» Χριστούγεννα, παρά τις
φιλότιμες προσπάθειες να κρατήσουμε τις παραδόσεις.
«Η Ελλάδα θα νιώσει ιδιαίτερα τη
σιδηρά χείρα της Ευρωπαϊκής επιτήρησης» (εφημ. Handelsblatt της
του Κώστα
Γερμανίας).
Βενετσάνου
Η Ελλάδα υπό αυστηρή επιτήρηση
της Κομισιόν. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι
η πρώτη φορά που «σφίγγουν τα λουριά». Τον Ιούλιο του 2004 έγιναν «συστάσεις», για την αντιμετώπιση του υπερβολικού ελλείμματος (αποφ.
917/04). Το Φεβρουάριο του 2005 το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο (Ε.Σ.) κάλεσε την Ελλάδα να πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος (αποφ.
441/05).
Τον Ιούνιο του 2007 – δυο μήνες πριν τις εκλογές
του Σεπτεμβρίου, που έγιναν με το πρόσχημα της
λήψης οικονομικών μέτρων, το Ε.Σ. θεώρησε ότι
τα προβλήματα είχαν διορθωθεί, καθώς το έλλειμμα είχε μειωθεί κάτω του 3% του ΑΕΠ. Τον Απρίλιο όμως του 2009 το Ε.Σ. μετά τις διαπιστώσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση του ελλείμματος, απευθύνει νέες συστάσεις στην Ελλάδα να λάβει διαρθρωτικά μέτρα (αποφ. 415/2009).
Συνέχεια στη σελ. 2

Συστήματα διαχείρισης
απορριμμάτων
Με το Πρόγραμμα “Πληρώνω Οσο Πετάω”,
που τίθεται αυτές τις ημέρες σε διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε λίγο θα κληθούν οι Δήμοι να πληρώνουν τα
απορρίμματάτους ανάλογα με το βάρος/
ανά τόνο.
Ετσι οι Δήμοι που έχουν οργανωθεί και
έχουν αξιοποιήσει την ανακύκλωση θα
ωφεληθούν οικονομικά, αφού πλέον θα
πληρώνουν “Οσο Πετάνε” και όχι ποσοσστιαία (6%) ανάλογα με τον προϋπολογισμό
τους που πληρώνουν μέχρι σήμερα.

Δ
ΙΕ
Θ
Ν
Ω
Σ

Πρωτιά με ρομποτική
επέμβαση στην Ελλάδα
Σελ. 21

Ιστιοπλοϊκοί αγώνες στο
Πόρτο Ράφτη

Υπέρμαχος ο Δήμαρχος Κερατέας
Σταύρος Ιατρού
Υπέρμαχος ο Δήμαρχος Κερατέας Σταύρος
Ιατρού και ιδιαίτερα ικανοποιημένος από
μια τέτοια εξέλιξη. Είναι προς όφελος των
Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, μας είπε.

Σελ. 22

Σελίδες 3, 6 και 7

Η εφημερίδα και οι συντελεστές της εύχονται
υγεία και αισιοδοξία!
Με καθολική, συλλογική και ατομική προσπάθεια, ας κάνουμε το
2010 Καλή Χρονιά! Ας κάνουμε το 2010
αφετηρία για ενα Καλύτερο αύριο!

ΕΒΔΟΜΗ
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Σιχάθηκα και το «κεραμίδι» μου!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ο Μέγας Βασίλειος

Να πείσει με παράδειγμα ο Πρωθυπουργός

Σελ. 8

γ. κορναράκης
Συνέχεια από τη σελ.1

Ο Καραμανλής δεν τα λαμβάνει
και.. προκηρύσσει εκλογές . Τώρα
πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενεργοποίησε για την Ελλάδα –
γιατί υπάρχουν κι άλλες χώρες με
προβλήματα – τη διαδικασία της
«στενής επιτήρησης» που προβλέπεται από το άρθρο 104(8) της
Συνθήκης του Μάαστριχτ. «Είδες
η ΕΟΚ;» για όσους θυμούνται το
σύνθημα το 1980-81.
Και βέβαια, τα μέτρα που «συνιστά» η Επιτροπή, στρέφονται
προς τους μισθούς κυρίως και το
ασφαλιστικό.
Η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί τις συνήθεις ισχνές πλέον αγελάδες,
για άντληση φόρων – ακίνητα,
αυτοκίνητα και φοροεπιδρομές
και… σαφάρι φοροελεγκτών, το
οποίο συνήθως καταλήγει σε γερό φαγοπότι των (φορο) κυνηγών.
Από την άλλη η συρρίκνωση των
εισοδημάτων (ανεργία – πάγωμα
μισθών – μείωση κερδών μικρών
επιχειρήσεων και αύξηση υποχρεώσεων) οδηγεί σε μείωση του τζίρου των συναλλαγών και επομένως και των εσόδων του κράτους
και ο φαύλος (στην κυριολεξία)
κύκλος συνεχίζεται.
Η Κυβέρνηση ανακοινώνει ακόμη
διαβουλεύσεις κλπ. αλλά και ιδιωτικοποιήσεις και μετοχοποιήσεις
και δημιουργία Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, κατά τα
πρότυπα της ΕΤΑ Α.Ε, που δημιούργησε ο Σημίτης. (Τότε δεν πρόλαβε να τη βάλει στο Χρηματιστήριο, αφού έχασε τις εκλογές). Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών
κύκλων, η μη καταγεγραμμένη περιουσία του Δημοσίου ξεπερνά τα
240 δισεκατομμύρια ευρώ1.
Το πρόγραμμα σταθερότητας της
Κυβέρνησης προβλέπει αρκετά
σωστά μέτρα, αλλά και κάποια ιδιαίτερα ύποπτα.
Υποπτα είναι τα μέτρα ξεπουλήματος της περιουσίας του Δημοσίου. Υποπτες προς αυτή την κατεύθυνση και οι «πιέσεις» των Ευ-

ρωπαίων και οι εκτιμήσεις και
υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής
μας ικανότητας και η δανειοδότησή μας με υψηλότερα επιτόκια:
Η «οιωνοσκόπηση» των δεδομένων προμηνύει ότι περιίπτανται
της χώρας αρπακτικά όρνεα.
Απ’ την άλλη η Κυβέρνηση δεν
μπορεί να πείσει την Κομισιόν ότι
προτίθεται να λάβει και να εφαρμόσει ικανά μέτρα για τον δραστικό περιορισμό του ελλείμματος.

Ασχέτως του ύψους της οικονομίας που δεν είναι ευκαταφρόνητο, είναι τεράστια η ψυχολογική
επίδραση. Και η οικονομία είναι
πρωτίστως θέμα ψυχολογίας.
Είμαι υποχρεωμένος να επαναλαμβάνομαι, αλλά μη ξεχνάμε ότι
«η επανάληψη είναι μητέρα της
μάθησης»2. Θα το λέω λοιπόν και
θα το ξαναλέω: Κόψε τους βουλευτές, περιόρισε τις απολαβές
μέχρι και των Αντιδημάρχων.

Τι ΔΕΝ κάνει η κυβέρνηση
για να πείσει τους Ελληνες και
την Ε.Ε.

Εχω μέτρα να προτείνω δίκαια και
ικανά και για την περιστολή της
φοροδιαφυγής και για την «ανάταξη» της οικονομίας και για τη
δίκαιη φορολόγηση, απαύγασμα
των όποιων γνώσεων και πείρας,
αλλά κυρίως με φαντασία και αίσθημα ευθύνης αντιδιοτέλειας και
δικαίου.
Θα το κάνω στο προσεχές φύλλο,
χωρίς ελπίδα να εισακουστώ, αλλά για να καταγραφούν. Πού ξέρεις… Σήμερα θ’ αρκεστώ σε μια
μικρή αληθινή ιστορία για τα τεκμήρια και τη «μεγάλη» ακίνητη
περιουσία των 400.000€.

Μια δειλή αναφορά έκανε ο Πρωθυπουργός για τη μείωση των
απολαβών των βουλευτών και
πνίγηκε. Ξεχάστηκε… Υπήρξαν
και αντιδράσεις από τους εθνοπατέρες. Αντιδράσεις σιωπής, δικαιολογιών «δεν μου φτάνουν»,
«έχω τρία γραφεία», μέχρι και ειρωνείες, «…να βγάλουμε και κουπόνια συσιτίου».
Ε, λοιπόν, αν θέλεις να πείσεις,
κύριε Παπανδρέου, κόψε ένα
20% από τις δικές σου απολαβές
και κάλεσε και τους άλλους
αγογγίστως ν’ αποδεχθούν το
ίδιο. Και, γιατί όχι, ν’ ακούσω και
μεμονωμένους βουλευτές – όλων
των κομμάτων – να παίρνουν μια
τέτοια πρωτοβουλία.
Να το δω και να θαυμάσω. Να πω
«αυτοί είναι άξιοι εκπρόσωποι του
λαού, που καλείται να υποστεί θυσίες». «Πραγματικά υπάρχει ανάγκη και δίνουν αυτοί πρώτοι το παράδειγμα. Ν’ ακολουθήσω κι εγώ
και να μη κοιτάξω να ξεφύγω».
Εξ’ άλλου πρώτοι υπεύθυνοι για
την οικονομική κατάντια της χώρας και για τη διαφθορά είναι οι
πολιτικοί που κυβέρνησαν αυτή
τη χώρα τα τελευταία 65 χρόνια.
Να πληρώσουν λοιπόν πρώτοι
αυτοί.
Και κάτι άλλο πολύ πειστικό και
για την Ε.Ε. και για τους πολίτες:
Περιόρισε τον αριθμό των βουλευτών στους 210 (το Σύνταγμα έχει
προβλέψει αυτή τη δυνατότητα)

ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
Τηλ.: 6030.655 - 8959.004 - Fax: 9658.949

ΚΩΔΙΚΟΣ 4641

Γνωστός επιχειρηματίας, μεγάλης
ελληνικής βιομηχανίας, ΔΕΝ είχε
σπίτι, ούτε ενοικίαζε για να μείνει.
ΔΕΝ είχε μήτε αυτοκίνητο. Είχε
νοικιάσει μία σουίτα σ’ ένα κεντρικό πολυτελές ξενοδοχείο και είχε
κλείσει κι ένα ταξί που χρησιμοποιούσε πρωί-βράδυ για τις μετακινήσεις του.
Ούτε τεκμήρια, ούτε τέλη, ούτε
φόρους και το κεφάλι του ήσυχο.
Δεν είχε βέβαια ούτε οικογένεια.
Οι αφάνταστοι και αφασικοί εγκέφαλοι του Υπουργείου Οικονομικών εφαρμόζουν ό,τι αντικίνητρο
τους έρχεται εύκολο, για ν’ αποτρέψουν τον Ελληνα να δημιουργήσει.
Και το «κεραμίδι» μου ακόμα το
σιχάθηκα!

1. «Κόσμος του Επενδυτή»,
24-27/12/09 σ.6
2. Αριστοτέλης

(Διακριτικός τίτλος)

Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά
Σελ. 9

Το μήνυμα της χρονιάς
Σελ. 10

Οι αναγνώστες γράφουν

Σελ.11

Ώρα για το Αττικό Πανεπιστήμιο
Άρθρο του βουλευτή Βασ. Οικονόμου Σελ 14

Δεσμεύσεις αγροτικών προϊόντων
Σελ. 16

Κοινωνία των πολιτών

Σελ. 16

3.500 κεραίες, παράνομες Σελ. 17
Έργα με την Νομαρχία

Σελ. 18-19

Από το Αστυνομικό Δελτίο
Την 23-12-2009 και κατά τις ώρες 17:00-21:00 από τη
Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκαν γενικοί αστυνομικοί έλεγχοι
στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας :
Συμμετείχαν: 300 Αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες
(Ασφάλεια, Δ-νση Αθηνών, Β/Α, Ν/Α, Πειραιά, Δυτική, Αλλοδαπών, Άμεση Δράση, Δ-νση Αστυν. Επιχειρήσεων ).
Ελέγχθησαν: 650 άτομα, 67 οχήματα, 51 δίκυκλα και 62 καταστήματα.
Συνελήφθησαν: 96 άτομα, από τα οποία :
- Δέκα έξι (16) άτομα για παράβαση του νόμου «περί Ναρκωτικών» (7 ημεδαποί-2 ημεδαπές-7 αλλοδαποί)
- Σαράντα τέσσερα (44) άτομα για παράβαση του νόμου «περί Ηθών»(31 αλλοδαπές-11 ημεδαπές-2 ημεδαποί)
- Τριάντα πέντε (35) άτομα για παράβαση του νόμου «περί
Αλλοδαπών». Ένα (1) άτομο για κλοπές.
Προσήχθησαν: 12 άτομα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου
Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας H. Βενετσάνος

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΒΟΥΛΑ, ΠΑΠΑΓΟΥ 6

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ
Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες

Σελ. 9

Γρ. Ρώντας

Κατασχέθηκαν, 11,3 γραμ. Ηρωίνης, 55,4 γραμ. Κάνναβης,
Εβδομήντα πέντε (75) φαρμακευτικά δισκία.
Τελικά οι κλοπές δύσκολα εξιχνιάζονται αφού στην εξόρμιση
αυτή έπιασαν 1 άτομα, ενώ γύρω μας ακούμε καθημερινά δεκάδες περιπτώσεις.

–––––––––––––

www.ebdomi.com - e-mail: scarabe@hol.gr

Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

Τι Ρεπούση, τι Δραγώνα

10 euro

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.
Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

ΕΒΔΟΜΗ
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Πραγματοποιήθηκε το
της αποτελεσματικότηπρώτο φόρουμ διαλότας της ανακύκλωσης και
γου για την εφαρμογή
της εναλλακτικής διαχείσυστημάτων διαχείριρισης των αποβλήτων
σης απορριμμάτων, με
στη χώρα μας.
τίτλο «Πληρώνω Οσο
Εγινε μία αρχή, όπως είΠετάω» (ΠΟΠ) στην Ελπε ο πρόεδρος της Οικολάδα, με πρωτοβουλία
λογικής Εταιρείας Ανατης «Οικολογικής Εταικύκλωσης Φίλιππος Κυρρείας Ανακύκλωσης»
κίτσος. Θα ακολουθήκαι θέμα την ισόνομη
σουν άλλες πέντε αντίκατανομή χρέωσης των
στοιχες ημερίδες, όπου
δημοτικών τελών, στα
πρόκειται να τεθούν και
κεντρικά γραφεία της
να αντιμετωπιστούν όλα
Eurobank στην Αθήνα,
τα θέματα της εφαρμο21/12.
γής των συστημάτων
Στο φόρουμ ήταν προΠΟΠ στη χώρα μας.
σκεκλημένοι και συμμετείχαν εκπρόσωποι από
Η διαχείριση των δημοτισυναρμόδια υπουργεία
κών αποβλήτων απαιτεί
ΥΠΕΚΑ, Υπ.Εσ., Δικαιομια σειρά από διαδικασύνης, ΜΚΟ, Τοπικής
σίες. Η εκάστοτε τοπική
Αυτοδιοίκησης, ΣΣΕΔ,
αρχή φροντίζει για την
και άλλοι φορείς.
τοποθέτηση και συντήρηΠαρουσιάστηκαν αναση των κάδων απορριμλυτικές εισηγήσεις για
μάτων, τη συλλογή των
τα θέματα:
απορριμμάτων με ειδικά
– Παρουσίαση των συοχήματα και τη μεταφοστημάτων ΠΟΠ,
ρά τους σε εγκαταστά– Οικονομικά Δεδομένα
σεις επεξεργασίας ή/και
των συστημάτων
απόθεσης (π.χ. Κέντρα
– παρουσίαση του προΑνακύκλωσης ή ΧΥΤΑ).
Το
κτίριο
που
βλέπετε
θα
μπορούσε
να
είναι
ένα
ξενοδοχείο
σε
κάποιιο
θέρετρο.
Ομως
είναι
το
κτίριο
γράμματος LIFE + με
της διαχείρισης απορριμμάτων ανακύκλωσης, στις όχθες του ποταμού Ααρ!
αντικείμενο την εφαρΟι συνεχώς αυξανόμενες
μογή των συστημάτων
ποσότητες αποβλήτων
λη της Ε.Ε. με κύριο ανάδοχο το Δήμο της Ελευσί- συνεπάγονται και αυξημένο κόστος διαχείρισής
ΠΟΠ στην Ελλάδα, Κύπρο και Εσθονία.
Στο Πρόγραμμα LIFE Environment, με τίτλο «Η Aνά- νας και εταίρους από την Ελλάδα, την Εσθονία, την τους. Το κόστος αυτό το επωμίζεται, σύμφωνα με
πτυξη Συστήματος Πληρώνω Όσο Πετάω στην Ελ- Κύπρο και τη Γερμανία.
την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αρχικά η τοπική
λάδα, Εσθονία και Κύπρο» επιχειρείται η διερεύνηαρχή και σε τελική ανάλυση το απλό νοικοκυριό που
Ο
συνολικός
προϋπολογισμός
του
ανέρχεται
σε
ση και πιλοτική εφαρμογή συστημάτων ΠΟΠ για
παράγει τα απόβλητα. Τα συστήματα «Πληρώνω
πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παράλληλα, με τη συ- 1.357.953€ και θα χρηματοδοτηθεί κατά 48,5% από Όσο Πετάω» (ΠΟΠ) προτείνουν μια διαφορετική μένεργασία της Εσθονίας και της Κύπρου θα μπορέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά 16,5% από τον ανάδο- θοδο, βασισμένη στην αρχή αυτή αλλά και την αρχή
να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής του ΠΟΠ και χο και κατά 35% από τις κυβερνήσεις των συμμετε- της ανταποδοτικότητας. Ο κάθε ένας από εμάς δηχουσών χωρών.
υπό διαφορετικές συνθήκες.
λαδή, πληρώνει ανάλογα με τα απόβλητα που παράΈγινε
σαφές
από
όλους
ότι
τα
συστήματα
ΠΟΠ
αποΠρόκειται για ένα πρόγραμμα τριάντα μηνών που
γει.
Συνέχεια στη σελίδα 6
υλοποιείται από έξι φορείς από τέσσερα κράτη – μέ- τελούν πολύ σημαντικό παράγοντα για την αύξηση

Τίποτα δεν πάει
χαμένο
Τα άνθη που βλέπετε
αριστερά, αν τα παρατηρήσετε λίγο καλύτερα
θα δείτε ότι είναι φτιαγμένα

από

πλαστικά

μπουκάλια και καλαμάκια!!
Με φαντασία και μεράκι,

χρησιμοποιώντας

φαινομενικά

άχρηστα

αντικείμενα,

κάνουμε

ένα είδος ανακύκλωσης
μόνοι μας και ...τίποτα
δεν πάει χαμένο.

Πριν αποκτήσουμε οικολογική συνείδηση, προφανώς πρέπει να αποκτήσουμε ανθρώπινη συνείδηση. Ο σκύλος μπήκε από τον ιδιοκτήτη του στον κάδο για ...ανακύκλωση. Τη
φωτογραφία μας ενεχείρισε ο νεαρός Σαλλιαρέλης από τη Βουλιαγμένη.
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«Πολιτισμός- Περιβάλλον Υγιεινή Διατροφή»

Απόρροια συναισθημάτων
με την Αγγελική Τσεβά

O Δήμος Λαυρεωτικής και το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού οργανώνουν την Τετάρτη 13
Ιανουαρίου στις 6.00 μ.μ. στο Μηχανουργείο εκδήλωση με θέμα: «Πολιτισμός- Περιβάλλον-Υγιεινή
Διατροφή» τρόπος ζωής στην καθημερινότητά μας
Εισηγητές είναι:
Μαρία Παπανικολάου δημοσιογράφος-ιστορικός
M.A. Social and Cultural History,Leeds Metropolitan
University ,U.K.
Θοδωρής Παπαπαύλου υπεύθυνος του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου «αλλάζω
συνήθειες, σώζω τον πλανήτη»
Κατερίνα Κιούση κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος πτυχιούχος Πανεπιστημίου Surrey Μ.Βρετανίας και King΄s College University of London.
Την διάλεξη θα προλογίσει ο Δήμαρχος Λαυρίου
Δημήτρης Λουκάς.
Συντονίζει η Βάσω Κιούση διευθύντρια του ΕΚΤ&Π

«Το αειφόρο σχολείο του
παρόντος και του μέλλοντος»
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο διάσημος Ολλανδός αρχιτέκτονας Herman Hertzberger
(Χέρμαν Χερτζμπέργκερ) θα βρεθεί στην Αθήνα ως επίσημος προσκεκλημένος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για να ανοίξει τις εργασίες
του 4ου Συμποσίου με τίτλο «Το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του μέλλοντος» το οποίο ξεκινά την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 18:00 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Β. Κωνσταντίνου 48 Αθήνα).
Ο Herman Hertzberger θεωρείται από τους εμπνευστές
του στρουκτουραλιστικού κινήματος της δεκαετίας του
1960 και ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν ότι ο ρόλος του
αρχιτέκτονα δεν είναι να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις,
αλλά να δίνει το χωρικό πλαίσιο που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον χρήστη. Ανάμεσα στα κτήρια που φέρουν την υπογραφή του μεγάλου αρχιτέκτονα είναι και
ορισμένα σπουδαία κτήρια εκπαιδευτηρίων, όπως το Μοντεσσοριανό σχολείο στο Delft και το δευτεροβάθμιο
σχολείο «De Titaan” στην πόλη Hoorn.
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, γεωγράφοι και φίλοι του περιβάλλοντος που θα συμμετάσχουν στις εργασίες του Συμποσίου θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ακούσουν αλλά και να υποβάλλουν τις
ερωτήσεις τους στον αρχιτέκτονα και καθηγητή.
Εκτός του Herman Hertzberger, προσκεκλημένος ομιλητής είναι επίσης ο επίσης διάσημος καθηγητής και διανοητής της εκπαίδευσης για την αειφορία John Huckle, ο
οποίος θα αναφερθεί στις πρόσφατες εξελίξεις στο ζήτημα του αειφόρου σχολείου.
Πληροφορίες για το Συμπόσιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού www.ellet.gr καθώς επίσης και στο τηλέφωνο
210 3225245.
e-mail: spe@ellinikietairia.gr, website: www.ellet.gr

Αλλη μια εκπληκτική δουλειά της, παρουσίασε η Αγγελική Τσεβά, στο καλλιτεχνικό
της εργαστήρι μέσα Δεκέμβρη. Τίτλος
“Απόρροια Συναισθημάτων”. Εύστοχος ο
τίτλος, γιατί είναι αλήθεια ότι τα έργα της
Αγγελικής Τσεβά, σου γεννούν συναισθήματα.
Η Αγγελική Τσεβά, δεν χρειάζεται συστάσεις· είναι γνωστή για το έργο της στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων και όχι μόνο.
Στο εργαστήρι της εκθέτει ένα είδος τέχνης που είναι ανάμεσα στη ζωγραφική,
πλαστική και χαρακτική. Σμαλτένια γλυπτά και μινιατούρες ζωγραφικές.
Πολλοί ήταν αυτοί που βρέθηκαν κοντά
της. Ανθρωποι της τέχνης, της πολιτικής και άνθρωποι που αγαπούν κυρίως τη
δουλειά της.

Μαθήματα
τέχνης!
Εντατικά μαθήματα τέχνης: ζωγραφική, διακόσμηση, άσκηση του
νου μέσω της τέχνης
διοργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Τέχνης και
Πολιτισμού στο εικαστικό εργαστήρι “Αγγελική Τσεβά”.
Διδάσκει η ίδια
η Αγγελική.
Τα μαθήματα αρχίζουν
3 Φεβρουαρίου.
Πληροφορίες 210
6622.333, 22910 23977

ΑΦΙΕΡΩΜΑ στην EDITH PIAF
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ 31/01/10 20:30 ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Η ζωή της θρυλικής Εντίθ
Πιαφ σε μια μοναδική μουσικοθεατρική παράσταση που
κατέκτησε το Παρίσι.
Ο Ζαν Κοκτό είχε δηλώσει: «δεν υπήρξε ποτέ άλλη Πιάφ
ούτε θα ξαναϋπάρξει ποτέ». Μία ολόκληρη γενιά έκανε
την Πιάφ έναν «μύθο», έναν «θρύλο».
Τρεις πρωταγωνιστές έρχονται τώρα να αποτίσουν απλά
και με μετριοφροσύνη φόρο τιμής στον «μύθο» ,στην αθάνατη Piaf.
Πώς γεννήθηκαν τα τραγούδια «La vie en rose», «L’hymne
à l’amour», «Milord» ή «Non, je ne regrette rien»? Πώς μεγάλωσε στην φτωχογειτονιά του Παρισιού- και στα μπαρ
της Πιγκάλ? Πώς η Εντίθ Γκασιόν (Edith Gassion) έγινε το
«Μικρό Σπουργίτι» και στην συνέχεια η «Εντίθ»? Πώς συνάντησε τον Μαρσέλ Σερντάν και έζησε μαζί του έναν μυθικό έρωτα? Τί της οφείλουν ο Ιβ Μοντάν, ο Σαρλ Αζναβούρ, ο Ζορζ Μουστακί και πολλοί άλλοι? Πώς κατανάλωσε την ζωή της δίνοντας παραστάσεις μέχρις εξαντλήσεως, σε πείσμα των γιατρών που της συνιστούσαν επίμονα
να ξεκουραστεί?
Η πρωτότυπη μορφή της θεατροποιημένης αυτής μουσικής βιογραφίας, πλημμυρισμένης από τα αθάνατα τραγούδια της Πιάφ, αναπλάθει την ζωή της μ’ έναν τρόπο διασκεδαστικό και συγκινητικό συνάμα. Ο Ζακ Πεσίς - δημοσιογράφος, συγγραφέας και ιστορικός της μουσικής - μας
πηγαίνει πίσω και μας θυμίζει την καριέρα της Πιάφ, κάνοντας σταθμό στις ημερομηνίες-κλειδιά της ζωής της. Η συναρπαστική Ναταλί Λερμίτ με την υπέροχη φωνή της διανθίζει την διήγηση με τα αθάνατα τραγούδια της μεγάλης
καλλιτέχνιδας, συνοδευόμενη από τον Ορελιάν Νοέλ στο
ακορντεόν υπό την πρωτοποριακή σκηνοθεσία της Ρουμπιά Ματινιόν.
Επιμέλεια παραγωγής:
Thierry Martin, Jacques Pessis, Alain Delon
Διοργάνωση / παραγωγή: Intershow & Stereomatic
Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου

Στη φωτογραφία η Edith Piaf με τον Alain Delon ο οποίος ήταν
μεγάλος θαυμαστής της. Το παρακάτω κείμενο είναι γράμμα το
οποίο είχε στείλει ο Alain Delon στην Piaf σε συναυλία της στο
Παρίσι.
“Εντίθ μου,
Εάν βρίσκομαι εδώ απόψε το βράδυ, αυτό είναι για σένα, το ξέρεις καλά. Για όλες τις χαρές και τις συγκινήσεις που μου έδωσες πέρα από την φιλία σου.
Σε ανάμνηση της τρυφερότητάς σου, για τότε που ήμουν ένας
τρελλός νέος. Σε ένδειξη σεβασμού στην λαμπρότητά σου.
Και για αυτήν την θαυμάσια «παρεούλα» που σε κάνει να ξαναζείς.
Αλέν Ντελόν”

Τιμές εισιτηρίων: € 20,00 (Φοιτητικά) - 35,00 - 45,00 55,00 - 75,00 (Διακεκριμένη Ζώνη)
Έναρξη προπώλησης: Δευτέρα 11 Ιανουαρίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 6980044
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«Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι: Ιδού εγώ»
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, 18.00 στο Κινηματοθέατρο Άρτεμις

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
– ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
στην Κερατέα
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, πρωί
Θεοφάνεια στην Κακή Θάλασσα, Αγιασμός των
υδάτων. Με συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Κερατέας.

Η Φιλαρμονική του Δήμου υποδέχεται το αγαπημένο

τζαζ συγκρότημα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

του κοινού MILLEN-

NIUM BRASS QUINTET.
Το κοινό που θα βρεθεί στο Μαρκόπουλο, θα έχει
την σπάνια ευκαιρία να απολαύσει τους καταξιωμένους μουσικούς ανωτάτης τεχνικής και κατάρτισης:
Lisa O’ Bontranger, Marty Erickson, Rich Illman, Scott
Hartman, Vince Di Martino. Η είσοδος για το κοινό
είναι ελεύθερη.

Και για ρεμπέτικο
“Αθάνατοι” στη Σαρωνίδα
Πολύ κέφι, παρεϊστικη αντίληψη, καλό τραγούδι
και καλό φαγοπότι.
«Αθάνατοι» Λεωφ. Σαρωνίδας 69 Σαρωνίδα
τηλ. 22910.60234, 6946 282999

art gallery café - LIVE MUSIC
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10 - JANET KAPUYA
Kαταξιωμένη τραγουδίστρια η Janet Kapuya θα μας ταξιδέψει στις μουσικές της Λατινικής Αμερικής.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10 - οι Αμάν ναι!
Οι Αμάν ναι! παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα
στο παραδοσιακό - ρεμπέτικο - λαϊκό τραγούδι, φεύγουν απ' τη Σμύρνη, και φτάνουν στον
Πειραιά και στους "μάγκες".
Ειρήνη Διαλεχτή, τραγούδι - Βασίλης Μπαράκος, τραγούδι, κιθάρα, μπαγλαμάς, τζουράς,
ούτι - Παναγιώτης Τζούμης, Μπουζούκι Στέργιος Μητρούσης, κόντρα μπάσο, κιθάρα Λάζαρος Ακριβόπουλος, κρουστά.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ
τηλ. 210 8958866
www.artgallerycafe.gr/program.asp
http://www.myspace.com/artgallerycafe

Στην ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων
στη Βουλιαγμένη, κλείνουν με την Μουσική Βραδιά, που θα γίνει στις 16/1/10, ξενοδοχείο Αμαρίλια, Καβούρι, ώρα 20.30.
Μουσική Βραδιά
Με την Χορωδία Βουλιαγμένης και κοπή πίτας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρωτοχρονιάτικη πίτα
Στις 10 Ιανουαρίου 2010, Κυριακή ώρα 6.00μ.μ. ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Ανατ. Αττικής οργανώνει στο SΙSTOVARI HALL (DA VINCI ), Αγίου Ιωάννου 23 Αγία Παρασκευή, την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.
Θα βρείτε εδέσματα, γλυκά, καφέ-τσάι-αναψυκτικά, νόστιμα
παραδοσιακά Σμυρνέικα αετουδάκια που έφτιαχναν οι μαμάδες τα Χριστούγεννα και ό,τι άλλο προκύψει μέχρι την ημέρα
της γιορτής.

Αν επιθυμείτε να βρεθείτε κοντά στην εκδήλωση, και να
περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα σε Μικρασιάτικο κλίμα
με μουσική και χορό, δηλώστε συμμετοχή και προμηθευτείτε την πρόσκλησή σας.
Πληροφορίες 210-6519501 - ΚΙΝ.: 6974987890
e-mail: papageorgiou_paraskevi@
hotmail.com. Τιμή πρόσκλησης 30 ευρώ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΠΑΤΩΝ
Κοπή βασιλόπιτας
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010:
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ του Συλλόγου με επίδειξη Μόδας από καταστήματα της περιοχής. (ώρα: 19:00, σε «ΚΤΉΜΑ» της
περιοχής).
e-mail: sylgynspaton@gmail.com

Πρώτη παράσταση: Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2010
Δεν είμαι άντρας εγώ,
είμαι ένα σύννεφο με παντελόνια
Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Μαγιακόφσκι

Ογδόντα χρόνια από το θάνατο του Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι (1893-1930) ο σκηνοθέτης Τάκης Τζαμαργιάς
παρουσιάζει ένα έργο με αφορμή το βαθιά ερωτικό
και επαναστατικό ποίημα του ποιητή «Σύννεφο με παντελόνια».
Η παράσταση με τίτλο «Βλαντιμίρ
Μαγιακόφσκι: Ιδού εγώ» ανεβαίνει στις 9 Ιανουαρίου 2010, στη
σκηνή «Black Box» του θεάτρου
«Επί Κολωνώ».
Τον τελευταίο καιρό, στους υπόγειους σταθμούς του ΗΣΑΠ, εμφανίστηκε ένας τύπος που ισχυριζόταν πως ήταν ο Μαγιακόφσκι. Πότε έλεγε πως ήταν
ο ίδιος ο ποιητής, και πότε το πνεύμα του. Ίσως κάποιοι να τον συνάντησαν, άλλωστε έγραψαν γι’ αυτόν
μερικά free press και κάποιες εφημερίδες.
Είναι ένας ψηλός με κοντοκουρεμένο μαλλί, και με
βλέμμα αλλόκοτο και φευγάτο. Διατεινόταν πως έρχεται όχι από το παρελθόν αλλά από το μέλλον. Διαπιστώνοντας πως κουβαλάει όλη την ορμή, την έξαψη
και την μεγαλοφυή «τρέλα» του Μαγιακόφσκι προτείναμε να συνεργαστεί μαζί μας.
Ο σκηνοθέτης Τάκης Τζαμαργιάς έθεσε την ερώτηση:
Η ανένταχτη περίπτωση Μαγιακόφσκι πόσο μας αφορά;
Το έργο αποτελείται από δύο μέρη.
Το πρώτο, προϊόν διακειμενικής σύνθεσης κειμένωνποιημάτων του Μαγιακόφκσι και άλλων (Αχμάτοβα,
Ρίτσος, Κατερίνα Γώγου), αποτελεί προετοιμασία του
θεατή για την ιστορική πορεία του ποιητή, τον βίο και
την πολιτεία του.
Το δεύτερο αναπτύσσεται γύρω από τη λυρική ποιητική σύνθεση «Σύννεφο με παντελόνια», που λειτουργεί ως αφορμή για να ελευθερωθεί δυναμικά η φαντασία και μέσα από τις αντιφατικά φλεγόμενες εικόνες του έργου του Μαγιακόφκσι, να υψώσει ο θεατής
τη δική του κραυγή για το σήμερα.
Στην παράσταση «ζωντανεύουν» ο Μαγιακόφσκι, η
παρέα των φουτουριστών, ο Οσκα και η Λίλιαν Μπρικ,
οι εκπρόσωποι της τσαρικής λογοκρισίας, η Αννα Αχμάτοβα, ο Γιάννης Ρίτσος, η Γώγου, η γυναίκα με τα
δάκρυα….
-----------------------------------------------------------------------------

«… Ευαίσθητοι μου!
Τον έρωτα ξαπλώστε στα βιολιά
οι αγροίκοι τον ξαπλώνουν στα τύμπανα
μπορείτε άραγε όπως εγώ ν’ αναποδογυρίσετε
το δέρμα σας
έτσι που το κορμί σας να είναι μόνο χείλη;»
Θέατρο Επί Κολωνώ, 210 5138067
www.epikolono.gr
Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός-Αθήνα
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Πληρώνω Οσο Πετάω (Π.Ο.Π)
Συνέχεια από τη σελ. 3

Διαχείριση με μικρότερο κόστος
Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η
Greenpeace, το WWF Ελλάς και το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, τις
τάσεις που διαμορφώνονται, αξιολογώντας και συνεκτιμώντας όλες τις υπάρχουσες σήμερα τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων, προτείνουν ένα
Στρατηγικό Μοντέλο, που αποτελείται από ένα ενιαίο σύνολο 10 ιεραρχημένων στρατηγικών επιλογών, που εκτιμάται ότι θα μας οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα στη λύση του προβλήματος της διαχείρισης
των απορριμμάτων με το μικρότερο δυνατό κόστος,
προσαρμόζοντας τις βέλτιστες διεθνείς περιβαλλοντικές πρακτικές στα ελληνικά δεδομένα και ανάγκες.

Οι 10 προτάσεις εν περιλήψει
1. Πρόληψη – Ιδέες για μηδενικά σκουπίδια. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βρούμε λύσεις για να μην παράγουμε απορρίμματα. Υπάρχει τεράστια εμπειρία στην Ε.Ε.
και πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και διαβουλεύσεις
με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς ώστε να υιοθετηθούν και εφαρμοσθούν θεσμικά μέτρα και δράσεις για την δραστική πρόληψη και μείωση των
παραγόμενων απορριμμάτων, τόσο σε επίπεδο ΟΤΑ, όσο
και σε επίπεδο επιχειρήσεων, μεγάλων παραγωγών και
νοικοκυριών
2. Επαναχρησιμοποίηση – Η επαναχρησιμοποίηση δεν
αφορά μόνο τις συσκευασίες αναψυκτικών, νερού και μπύρας, αλλά επεκτείνεται και σε πολλά άλλα τυποποιημένα
προϊόντα. Η επαναχρησιμοποίηση προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών από την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία υποδομών και επιχειρηματικότητας σχετικά με τη διαχείριση και
επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών συσκευών, παλαιών επίπλων, ρουχισμού και άλλων προϊόντων, που σήμερα καταλήγουν στα απορρίμματα.

ρια και ξεκινήσει την υλοποίηση μαζί με τους ΟΤΑ κάποιων
μεγάλης κλίμακας προγραμμάτων οικιακής και δημοτικής
κομποστοποίησης, θα έδινε ουσιαστική ώθηση στο μέτρο.

5. Ελαχιστοποίηση υπολειμμάτων – Εφόσον εφαρμοσθεί
το μοντέλο των 4 κάδων, η διαλογή των υλικών στα ΚΔΑΥ
θα μπορεί να λειτουργεί πολύ ικανοποιητικότερα σε σχέση με σήμερα, διότι θα οδηγείται για διαλογή το 20-25%
των σημερινών ποσοτήτων.

τών και για το λόγο αυτό θα πρέπει να οργανώνονται από
τα εθνικά συστήματα ανακύκλωσης, τους ΟΤΑ και την πολιτεία, σε συστηματική ετήσια βάση, ολοκληρωμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών, στα οποία να εμπεριέχονται πολυδιάστατες δράσεις (όπως προβολή με πολλούς τρόπους στα
ΜΜΕ, εκδηλώσεις, διαφημιστικά σποτ, έντυπο υλικό) αλλά
κυρίως περιβαλλοντική ενημέρωση στα σχολεία και πόρτα–πόρτα ενημέρωση των δημοτών. Αυτά τα προγράμματα
ενημέρωσης θα πρέπει να επανέρχονται, όσες φορές
χρειάζεται, σε περιοχές και ΟΤΑ που υλοποιήθηκαν στο
παρελθόν, για να ενημερώνονται οι νέοι κάτοικοι και να
ενθαρρύνουν τους παλαιότερους, ώστε να μην χαλαρώνουν τις προσπάθειές τους. Κάθε πόρος που επενδύεται
στην ενημέρωση αποφέρει πολλαπλά κέρδη στο μέλλον
από τη σωστή συμπεριφορά των πολιτών.

6. Βελτιστοποίηση της υπάρχουσας εναλλακτικής διαχείρισης και επέκτασή της και σε άλλα υλικά – Αρκετά από
τα σημερινά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ.
για συσκευασίες, ηλεκτρικές συσκευές, ελαστικά) χρήζουν σημαντικών αλλαγών ώστε να βελτιστοποιηθούν τα
αποτελέσματα ανάκτησης ανακύκλωσης και να επιτευχθούν οι στόχοι της Ε.Ε.

Μετά την εφαρμογή των παραπάνω, τα όποια υπολείμματα μπορούν να οδηγούνται σε ΧΥΤΥ. Εκτιμάται ότι οι ποσότητες των υπολειμμάτων θα πρέπει σταδιακά να μειώνονται, οπότε σε βάθος χρόνου η εξάρτηση των ΟΤΑ από
τους ΧΥΤΥ θα είναι μικρή. Π.χ. σε 10-15 έτη μπορεί να καταλήγει σε ΧΥΤΥ μόνο το 10-15% των σημερινών απορριμμάτων.

4. Διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων με 4 κάδους –
Παράλληλα με την οικιακή κομποστοποίηση, μπορεί να υιοθετηθεί άμεσα από την πολιτεία και τους ΟΤΑ το μοντέλο με 4 κάδους (αντί του ενός, των δύο ή των τριών, που
εφαρμόζεται σήμερα) για τη συλλογή των απορριμμάτων
και υπολοίπων υλικών

7. Δημιουργία διαδημοτικών Κέντρων Ανακύκλωσης σε
όλη την Ελλάδα – Τα Κέντρα Ανακύκλωσης (ΚΑ) μπορούν
να αποτελέσουν βασικό άξονα για την εναλλακτική διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Αποτελούν ένα χώρο
προσωρινής αποθήκευσης και ταξινόμησης όλων των υλικών μέχρι τη μεταφορά τους για τελική διαχείριση ή ανακύκλωση. Κάθε Κέντρο Ανακύκλωσης μπορεί να έχει έκταση 1-2 στρέμματα, να βρίσκεται μέσα ή πολύ κοντά στον
αστικό χώρο και να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους.
8. Αποφυγή της θερμικής επεξεργασίας – Με τα σημερινά δεδομένα οι τεχνολογίες θερμικής επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση) ως μέθοδοι τελικής διάθεσης
των απορριμμάτων είναι ασύμφορες για τη χώρα μας και
θα πρέπει να μην επιλεγούν
9. Δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης – Η κομποστοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει την κύρια επιλογή της πολιτείας για τη διαχείριση των υλικών του 3ου κάδου (οικιακά οργανικά) και των «πράσινων» υλικών των ΟΤΑ (κλαδέματα), αξιοποιώντας τους σταθμούς μεταφόρτωσης σε
κάθε περιφέρεια για τη μεταφορά των οργανικών. Έτσι,
στους περιφερειακούς σχεδιασμούς θα πρέπει να διερευνηθεί και επιλεγεί η δυνατότητα της δημιουργίας μικρού,
μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους μονάδων κομποστοποίησης
με ευθύνη των ΟΤΑ, των νομαρχιών και της περιφέρειας.

Αναλογική χρέωση
στους ΟΤΑ
Η μείωση των επιβαρύνσεων για τις υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων, αποτελεί οικονομικό κίνητρο προς την κατεύθυνση της αύξησης των προσπαθειών ανακύκλωσης. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής
στην Ελλάδα εφαρμοζόμενη συσχέτιση μεταξύ παραγόμενων αποβλήτων και τελών (εκτός ελαχιστότατων εξαιρέσεων). Για παράδειγμα, οι Δήμοι της
Αττικής, για την τελική διάθεση, καταβάλλουν το
6% των τακτικών τους εσόδων του προ-προηγουμένου έτους, ανεξαρτήτως ποσότητας αποβλήτων.
Εφαρμογή τιμολόγησης βάσει ζυγολογίων θα εισάγει σημαντικά οικονομικά κίνητρα για αύξηση της
ανακύκλωσης.

ΠΛΗΡΩΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η συμβολή των ΟΤΑ είναι καθοριστική για την αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου. Επίσης, με την
εφαρμογή των προγραμμάτων διαλογής στην πηγή,
δεδομένου ότι ουσιαστικά η συλλογή και μεταφορά
των ανακυκλώσιμων υλικών πραγματοποιείται από
τους ΟΤΑ, επιβαρύνονται οικονομικά και για τον λόγο αυτό επιδοτούνται, προσωρινώς τουλάχιστον,
από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Προκειμένου να εφαρμοσθεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και να δοθούν οικονομικά κίνητρα στους ΟΤΑ
για την περαιτέρω προώθηση της ανακύκλωσης –
αξιοποίησης των αποβλήτων τους με παράλληλη
μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται προς διάθεση, καθώς και για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας αποκομιδής των απορριμμάτων, η χρέωση τους
σε ότι αφορά το κόστος τελικής διάθεσης (π.χ. υγειονομική ταφή), πρέπει να είναι ανάλογη της ποσότητας των αποβλήτων που οδηγούνται προς διάθεση,
δηλαδή σε €/τόνο απορριμμάτων.

με ένα τηλεφώνημα στο 210 6030.655, 210 8959.004
ή στην Τράπεζα: Ε.Τ.Ε. 656 440077-11

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ήδη προχώρησε σε
σχέδιο τροποποιήσεων του Ν.2939/2001 και το έθεσε σε δημόσια διαβούλευση.
Α.Μ.

3. Οικιακή κομποστοποίηση – Τα οικιακά οργανικά αποτελούν το 35%-50% των απορριμμάτων μας και μπορούν εύκολα και οικονομικά να κομποστοποιηθούν στις κατοικίες
μας. Τα περισσότερα από τα νοικοκυριά της χώρας μπορούν με ένα ειδικό κάδο να παράγουν κομπόστ (λίπασμα)
από τα οικιακά οργανικά τους, που θα αξιοποιούν στον κήπο ή σε φυτά του μπαλκονιού τους, μειώνοντας αντίστοιχα τα παραγόμενα απορρίμματα. Εάν η πολιτεία θεσπίσει
την τοποθέτηση κάδων οικιακής κομποστοποίησης στα κτί-

10. Επένδυση στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση – Για
να επιτευχθούν τα παραπάνω απαιτείται συστηματική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολι-

Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ
βοηθάει στην ελευθερία του Τύπου.
ΓΙΝΕ κι εσύ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
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Ενθουσιασμένος ο Δήμαρχος
Κερατέας Σταύρος Ιατρού
Συναντήσαμε το Δήμαρχο Κερατέας Σταύρο Ιατρού, και ζητήσαμε τη γνώμη του. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έγινε αυτό το πράγμα. Συγχαρητήρια. Κίνηση «ματ», η κίνηση Π.Ο.Π. «Πληρώνω
Οσο Πετάω», είπε και μας εξήγησε, γιατί είναι
υπέρμαχος αυτού του νομοσχεδίου, που επιχειρείται από το Υπουργείο και ελπίζει ότι θα αλλάξει τη
«χάρτη» της χώρας εφόσον εφαρμοστεί.

Συγχαρητήρια στην Κίνηση ΠΟΠ
Αυτό που θα πετάξω στη χωματερή αυτό θα πληρώσω. Δεν θα πληρώνω εγώ το ίδιο ποσοστό με
αυτόν που δεν κάνει ανακύκλωση, μας εξήγησε για
την κίνηση ΠΟΠ ο Δήμαρχος.
Αναφέρθηκε στο Δήμο Ελευσίνας που εφαρμόζει
ανακύκλωση μειώνοντας έτσι ουσιαστικά τον όγκο
του, ενώ ο όμορος Δήμος δεν εφαρμόζει ανακύκλωση και πληρώνουν το ίδιο ποσό.
Αυτό το ζητάγανε οι προχωρημένοι Δήμαρχοι είκοσι χρόνια!
Μίλησε για την κομποστοποίηση, την οποία ήδη
έχει εφαρμόσει πιλοτικά στο Δασκαλιό και έχουν
διαθέσει άλλους 500 κάδους σε ιδιώτες ευαισθητοποιημένους.
Εχει ήδη ετοιμάσει μελέτη για εφαρμογή κομποστοποίησης σε όλο το Δήμο με συγχρηματοδότηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 20928
Άρτεμις 30/12/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Ο Δήμαρχος Αρτέμιδος προκηρύσσει:
Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, δια συμπλήρωσης τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 85.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 28/80.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αρτέμιδος Λ. Καραμανλή (στάση Ο.Τ.Ε.) 19016 Άρτεμις Αττικής, ενώπιον
της αρμόδιας Επιτροπής, την 27/1/2010 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ.
Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής των προσφορών η 11:00η π.μ.
Η χρηματοδότηση της εργασίας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά
εγγυητική επιστολή, για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι
1.717,20€.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Αρτέμιδος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνοι: Κ. Κακουλίδης / Ν.
Πιτταράς, τηλ./fax 22940-81123).
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Αν. Αλτιπαρμάκης

Ομοφωνία στον Προϋπολογισμό
της Κερατέας

Με συνοπτικές διαδικασίες, το
Δημοτικό Συμβούλιο Κερατέας
στις 29 Δεκεμβρίου, ψήφισε ομόφωνα τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2010.
Η εισήγηση είχε δοθεί στους συμβούλους και ο προϋπολογισμός
είχε ψηφιστεί ομόφωνα από την
Δημαρχιακή Επιτροπή, όπου συμμετέχει και η μειοψηφία.

«ΖΩ & ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ»

Η βιοκαλλιέργεια της ελιάς
Για τέταρτη συνεχή χρονιά,
η Περιφερειακή Διεύθυνση
Αιγαίου του Οργανισμού
ΔΗΩ διοργανώνει το σεμινάριο «Ζω και καλλιεργώ
βιο-λογικά», στο Κτήμα Σημαντήρη, στη Μυτιλήνη.
20 εκπαιδευόμενοι, 8 με διαμονή στο κτήμα και 12 με
διαμονή που θα καθορίσουν
οι ίδιοι εκτός κτήματος θα
έχουν την ευκαιρία να εμβρυθίσουν στα μυστικά της
βιολογικής καλλιέργειας της
ελιάς.
17 έως 23 Ιανουαρίου 2010
Κόστος Παρακολούθησης:
200+ΦΠΑ€
Πληροφορίες Περιφερειακός Διευθυντής Αιγαίου
Τηλ/φαξ: 22510 27779,
email:
dio_aegean@dionet.gr, Κινητό: 6936 904296

Ετσι, όπως διαφάνηκε, δεν υπήρχαν ούτε απορίες, ούτε ερωτήσεις από τους συμβούλους.
Συνοπτικά η εικόνα του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
Εσοδα
Τακτικά
15.2509.047,89
Έκτακτα
7.886.489,78
Χρηματικό υπόλοιπο1.260.983,92

Σύνολο
24.397.521.59
Ανακουφισμένος ο Δήμαρχος
Σταύρος Ιατρού, αφού είναι η
πρώτος προϋπολογισμός από
όταν ανέλαβε τα ηνία του Δήμου,
που βγαίνει με αποθεματικό. Δεν
χρωστάει ο Δήμος, και δεν έχει το
άγχος για το καθημερινό κυνήγι
εξεύρεσης χρημάτων.
Αννα Μπουζιάνη

Επιδημιολογική μελέτη
για τον Ασωπό
Ζητάει ο Νομάρχης Λ. Κουρής
Την άμεση ανάγκη επέκτασης και στην Βορειοανατολική Αττική της επιδημιολογικής μελέτης που
ανέθεσε το ΚΕΕΛΠΝΟ για τους κατοίκους της περιοχής Οινοφύτων εξαιτίας εντοπισμού υψηλών
συγκεντρώσεων εξασθενούς χρωμίου στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής του Ασωπού, ζητά με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του
ΚΕΕΛΠΝΟ καθηγητή Γ. Σαρόγλου ο Νομάρχης Λ.
Κουρής.
Στην επιστολή του ο Νομάρχης αναφέρεται διεξοδικά στους λόγους οι οποίοι επιβάλλουν την επέκταση αυτή στην περιοχή της ΒΑ Αττικής που διασχίζει ο Ασωπός ποταμός πριν εκβάλει στον Ευβοϊκό κόλπο και υπογραμμίζει ότι η ανάγκη μελέτης των επιπτώσεων στην ευρύτερη
περιοχή αποτελεί μόνιμο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, αφού οι αναλύσεις και οι μετρήσεις που έχουν γίνει δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική επιβάρυνση του υδροφόρου
ορίζοντα.
Καταλήγοντας στην επιστολή του ο Λ. Κουρής τονίζει ότι: «στις ανησυχίες και τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους της περιοχής που επλήγη από την
ρύπανση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων μπορεί να δώσει συγκεκριμένες
απαντήσεις μια εμπεριστατωμένη επιδημιολογική μελέτη που να αφορά στο σύνολο
της περιοχής και να συμπεριλάβει τόσο την περιοχή των Οινοφύτων όσο και την Βορειοανατολική Αττική».
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Απ᾽το καρφί
στο πέταλο

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2010:
Μια νέα ευκαιρία για εργασιακούς χώρους απαλλαγμένους από τον καπνό

Αννα Μπουζιάνη

Ξεπερνούν και το Δημόσιο!!
Δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σας, ότι η μεταφορά της γραφειοκρατικής “γάγγραινας” έχει περάσει σε όλο της τη μεγαλείο στις ιδιωτικές εταιρείες μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.
Τους πας το τιμολόγιο να πληρωθείς και σου απαντούν ότι “εμείς πληρώνουμε κάθε τρίτο μήνα”.
Τους τηλεφωνείς να κλείσεις το λογαριασμό και
σου απαντούν ότι “πρέπει να μας τηλεφωνήσετε τη
δεύτερη Δευτέρα του μήνα!”.
Πάνε για να εισπράξουν ένταλμα της εταιρείας τους
τρεις υπάλληλοι μαζί. Ο ένας γυρίζει τις σελίδες, ο
άλλος υπογράφει και ο τρίτος τους περιμένει στο
αυτοκίνητο.
Τα σημειώνω, αυτά γιατί πάμε για Καποδίστρια 2:
Μεγαλύτερους και πιο ευέλικτους Δήμους!!!

Η ανεπαρκής εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό του καπνίσματος στο περιβάλλον εργασίας έχει αναδείξει την αναγκαιότητα για άμεση αντιμετώπιση του
προβλήματος.
Άλλωστε, έχει
αποδειχθεί ότι η απαγόρευση του
Καπνίσματος στο Χώρο Εργασίας
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση
της παραγωγικότητας, μείωση
των απουσιών, ελάττωση του
υγειονομικού κόστους και βελτίωση της υγείας των εργαζομένων.
Εν μέσω αυτών των δεδομένων,
κρίσιμος είναι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι μπορούν,
χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό
των συλλογικών διαπραγματεύ-

Ο Μέγας Βασίλειος,
ο ακτήμων μητροπολίτης, ο άνθρωπος
«Τελειοτάτη κοινωνία ονομάζω εκείνην, όπου
έχει καταργηθεί η ιδιοκτησία, έχουν απομακρυνθεί οι προσωπικές αντιθέσεις, οι φιλονικίες και οι έριδες. Εκεί που όλα θα είναι κοινά».
(από το “Όροι και πλούτος’’ του Μεγ Βασιλείου)

Ο Βασίλειος γεννήθηκε στη Νεοκαισάρεια του
Πόντου. Αποδήμησε εις Κύριον σε ηλικία 49
ετών.
Η οικογένειά του ήταν εύπορη. Ο πατέρας του
ασκούσε το επάγγελμα του δάσκαλου της ρητορικής. Ο ίδιος ο Βασίλειος, μετά τις βασικές
του σπουδές στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, συνέχισε στην Κωνσταντινούπολη με δάσκαλο τον μεγάλο εθνικό Λιβάνιο και μετά στη
Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (351 μ.Χ.) με δασκάλους τον Ιμέριο και τον χριστιανό ρήτορα
Προαιρέσιο. Μένοντας στην Αθήνα μελέτησε
την πλατωνική και νεοπλατωνική φιλοσοφία,
αλλά και νομική, ιατρική, γεωμετρία και αστρονομία. Εκεί ευτύχησε να έχει φίλους, τον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό ή Θεολόγο και τον ελληνολάτρη και ελληνομαθή Ιουλιανό, που αργότερα έγινε Αυτοκράτορας και Παραβάτης
του χριστιανισμού.
Στην παγκοσμιοποιημένη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, με την κοινωνία του ατομισμού και του
“λάθε βιώσας’’* όπου η άλλοτε παλιά ελληνική
φιλοσοφία, αλλοιωμένη σαν ανεξάρτητη σωκρατική επιστήμη, υπηρετούσε το καθεστώς
της εξουσίας, προτού καταλήξει μετά από αιώνες και περνώντας από την μεσαιωνική απαξίωση, στην αναγεννησιακή ανάκαμψη.
Ο Βασίλειος όταν τελείωσε τη φοίτηση από
τις σπουδές του γυρίζει στην Καισάρεια το
356. Επί ένα χρόνο ασκεί σαν επάγγελμα την
δικηγορική και την διδασκαλία της ρητορικής.

Τότε γνωρίζει και τον γέροντα επίσκοπο Διάνιο, που τον κατηχεί στον χριστιανισμό.
Το 357, ταξιδεύει στη Μεσοποταμία, Συρία, Αίγυπτο. Το 358, βαφτίζεται χριστιανός από τον
μητροπολίτη Καισαρείας Ευσέβιο. Το 362 χειροτονείται Πρεσβύτερος. Αρχίζει να μοιράζει
την πατρική περιουσία του σε φτωχούς και
ιδρύματα κοινοφελή. Σαν Πρεσβύτερος αναλαμβάνει το ποιμαντικό έργο της Μητρόπολης.
Από την εποχή των σπουδών του, η Εκκλησία
βρισκόταν σε δεινή κατάσταση. Στην Ανατολή
ήταν αυτοκράτορας ο Κωνστάντιος (337-361).
Θερμός υποστηρικτής των θεολογικών θέσεων
του Αρείου και απηνής διώκτης της Ορθοδοξίας. Απέναντι του, δεινός υπερασπιστής της
Ορθοδοξίας ο Αθανάσιος ο Μέγας, ο μαχητής,
ο οποίος τελικά οδηγήθηκε από τους Αρειανούς, για τα “πιστεύω” του στην εξορία. Τότε
είναι που εμφανίζεται και ο Ευνόμιος και ο
αγώνας του θρησκευτικού αντιλόγου σκληραίνει. Αυτόν τώρα καλείται να αντιμετωπίσει “ο
μικρός το δέμας” δηλαδή κατά το σώμα, αλλά
μέγας κατά το σθένος Βασίλειος.
Το 367, όταν μεγάλη επιδημία αποδεκατίζει
τον λαό της Καισαρείας μαχητής πρώτος ο Βασίλειος οργανώνει και διαπρέπει στον υπέρ
των πασχόντων αγώνα, με την βοήθεια των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων του.
Το 368, πεθαίνει ο Ευσέβιος και στη θέση του
χειροτονείται ο Βασίλειος. Ολόκληρη η περιουσία του, ήδη έχει αναλωθεί και διοχετευθεί
στα ευαγή ιδρύματα, που έχουν πάρει τώρα
πια το όνομα “Βασιλειάδα” και τα οποία συμπεριλαμβάνουν ναούς, ξενώνες απόρων, νοσοκομείο, λεπροκομείο, κατοικίες λεπρών και
ποικίλες επαγγελματικές σχολές. “Όλα σε δωρεάν προσφορά για τον λαό. Τα ιδρύματα χτίζονται κάτω από τη δική του επιστασία, υπό-

πρόκληση για σύγκλιση

σεων, να ενισχύσουν το αντικαπνιστικό θεσμικό πλαίσιο. Επομένως, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
του 2010 (που έχει καθολική ισχύ
στον ιδιωτικό τομέα), οι εργατι-

δειξη και ενεργό συμμετοχή. Άλλωστε από μικρός έχει δουλέψει σαν βοσκός και χειρονάκτης της γης.
Δεν παραλείπει συνάμα να ενδιαφέρεται και
να πασχίζει για τα συμφέροντα των εργατών
των ορυχείων του Ταύρου, να φροντίζει να
απαλλαγούν οι απλοί ιερείς από τις φορολογικές επιβαρύνσεις, να περιθάλπτει τα ορφανά,
να στέκεται κοντά σε κάθε κατατρεγμένο, είτε είναι χριστιανός είτε Εβραίος ακόμα και ειδωλολάτρης και εθνικός. Για αυτόν δεν υπάρχει διάκριση καταγωγής, φυλής και θρησκείας.
Υπάρχει μόνο ο πόνος, η αδικία και ο άνθρωπος που ζητά βοήθεια.
«Δεν φταίει ο κλέφτης, ο άνθρωπος ο γυμνός,
που ανοίγει τα σπίτια και τα ντουλάπια μας και
κλέβει τα ρούχα μας. Φταίμε εμείς που ασύστολα αποθηκεύομε τα πλεονάσματα, αγνοώντας και αδιαφορώντας για την γύμνια, την
πείνα και τον πόνο του».
Φυσικά με τέτοια κηρύγματα, σε μια κοινωνία
εγωκεντρική, όπου κυριαρχούσε το ατομικό
συμφέρον, όπου οι θρησκευτικές διαμάχες και
διχόνοιες έδιναν το στίγμα της αποξένωσης
και περιχαράκωσης ο λόγος “περί δικαιωμάτων του άλλου” δεν μπορούσε να έχει καμιά
απήχηση παρά να προκαλεί το μίσος εκείνου
που έθιγε το εγκατεστημένο ατομικό συμφέρον. Την κατάσταση επιδείνωσε ο έπαρχος
Μόδεστος, φίλος του αυτοκράτορα Ουάλη ο
οποίος προσπαθούσε να αποσπάσει και να
υπαγάγει - ασκώντας μια ανήκουστη τρομοκρατία - όλες τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας
στον Αρειανισμό. Στον αγώνα του αυτό, ο Μόδεστος, επηρεάζει τον Ουάλη και προσπαθεί
να τον πείσει να εξορίσει τον Βασίλειο. Ο Ουάλης εκτιμά τον Βασίλειο, αλλά και τον έχει
ανάγκη, γιατί ο γιος του, ο Γαλάτης, είναι πολύ
άρρωστος. Επικαλείται την ιατρική γνώση του
Βασιλείου. Εκείνος την προσφέρει πρόθυμα.
Το παιδί όμως όντας βαριά άρρωστο, τελικά
πεθαίνει. Παρ΄ όλα ταύτα ο Ουάλης, προβαίνει
σε οικονομική ενίσχυση των λεπροκομείων του
Βασιλείου.
Να σημειωθεί ότι ο πόλεμος που ήταν εναντίον
του, ήταν τόσο καταφανής και συνοδευόταν
από τέτοια τρομοκρατία, ώστε ακόμα και οι
στενοί συγγενείς του από το πατρικό του σπίτι και οι συντοπίτες του, τον απέφευγαν για να
μην ενοχοποιηθούν από τον Μόδεστο και τους

κές και εργοδοτικές οργανώσεις
θα μπορούσαν να συμφωνήσουν
σε αποτελεσματικά μέτρα απαγόρευσης του καπνού στους χώρους εργασίας και να ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς ελέγχου της εργατικής νομοθεσίας
(ΣΕΠΕ).
Ανάλογες ρυθμίσεις μπορούν
ασφαλώς να περιληφθούν και
στις κλαδικές συμβάσεις.
Η πρόκληση για τη σύγκλιση του
εργασιακού περιβάλλοντος στην
Ελλάδα με εκείνα των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών είναι
ιστορική.
Δρ. Θεόδωρος Α. Κουτρούκης
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ανθρώπους του. Τον Αύγουστο του 378 πεθαίνει ο Ουάλης και ενώ ο Βασίλειος αρχίζει να
νοιώθει ότι τώρα το πεδίο δράσης του γίνεται
ελεύθερο, τον προλαβαίνει ο θάνατος τον Ιανουάριο του 379.
Εκείνο βέβαια που θαυμάζει κανείς στον Βασίλειο, εκτός από τους θεολογικούς του αγώνες υπέρ της Ορθοδοξίας, είναι το κοινωνικό
του έργο, τα δημοκρατικά του “πιστεύω”, η
έμπρακτη απόδειξη της χριστιανικής του αφιέρωσης. Πίστευε στην κοινοκτημοσύνη των
ανθρώπων, η οποία βιώθηκε στις πρώτες χριστιανικές κοινωνίες και αυτήν προσπάθησε να
επαναφέρει με τη διαχρονική χριστιανική παράδοση και αρχές: Τη φιλαλληλία χωρίς την
φιλαυτία, χωρίς την υστερόβουλη ιδιοτελή
προσωπική προβολή που εγκλωβίζει τον άνθρωπο στο εγώ του. Αργότερα πολλά πολιτικά συστήματα και ιδεολογίες - όπως οι σοσιαλιστικές, προσπάθησαν να πατήσουν στα βήματα του, έστω και με βασικές εκτροπές και
αντιστροφές των αρχών του. Ο μετέπειτα σοσιαλισμός πρεσβεύει μια συλλογική κοινωνική
ζωή ισότητας “όπου τα δικά σου θα είναι και δικά μου”. Όμως ο Βασίλειος πρέσβευε εκείνο το
χριστιανικό “τα δικά μου είναι και δικά σου” .
Με την κατάργηση της διάκρισης ανάμεσα
“στο εμόν και το σον”, εκφράζεται το άνοιγμα
του ανθρώπου προς τους άλλους. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η ανιδιοτελής κοινωνία,
σαν τελική εξελικτική μορφή εγγίζει τα όρια
μιας ρομαντικής ουτοπίας. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι, όντες και χριστιανοί, δεν είναι
πρόθυμοι και διατεθειμένοι να επιδοθούν στο
άθλημα της “κοινωνικής τελειότητας” παραμερίζοντας το προσωπικό συμφέρον.
Η Εκκλησία τον ονόμασε Άγιο και Μέγα. Τον
έκαναν και τον πίστεψαν σαν όντως Μεγάλο
Πατέρα, όχι μόνο της Εκκλησίας αλλά και Μεγάλο άνθρωπο της κοινωνίας.
γιάννης κορναράκης του μάνθου
* Λάθε βιώσας : Να ζείς χωρίς να σε παίρνει είδηση
κανείς.
––––––––––––––
Βοηθήματα
1) Εγκυκλ. Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα
2) Μέγας Βασίλειος “Ιστορικά Ελευθεροτυπίας”
τευχ. 217 2004

ΕΒΔΟΜΗ

Ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας μαζί με το Σχολείο Ελληνικών
«Μέγας Αλέξανδρος» πραγματοποίησαν (20
Δεκεμβρίου), ημερίδα με θέμα: «ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ», στο πλαίσιο του
Πολυσυνεδρίου «Money Show». Η Ημερίδα
οργανώθηκε με μερική χορηγία του Υπουργείου Παιδείας και του Ιδρύματος «Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου».
Κατά την έναρξη της ημερίδας απηύθυναν
χαιρετισμούς απὸ τον ΟΔΕΓ ο Πρόεδρος
Κων. Καρκανιάς και ο Αντιπρόεδρος Βασ. Σηφακάκης, ο Πρόεδρος της Πανελληνίου Ενώσεως Φιλολόγων Αν. Στέφος και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς
Γ. Δολιανίτης. Ακολούθησαν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από τους εισηγητές, που είχαν έρθει από 5 διαφορετικές Χώρες.
Κατά την ημερίδα παρουσιάστηκε στους παρισταμένους η κατάσταση που επικρατεί
στο εξωτερικό όσον αφορά στην διδασκαλία της Νέας Ελληνικής σε μαθητές Κλασικών Λυκείων, σε φοιτητές Κλασικής κατευθύνσεως και σε Κλασικούς Φιλολόγους.
Επίσης έγινε αντιληπτό ότι οι ξένοι Φιλόλογοι κατανοούν την ιστορική συνέχεια της
γλώσσας μας και τη χρησιμοποιούν ως βάση
για την διαδρομή από την μητέρα Αρχαία

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - ΣΕΛΙΔΑ 9

«ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ
ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
Ελληνική στην γνήσια θυγατέρα της Νέα
Ελληνική.
Τέλος, αναδείχθηκε η οικονομική, πολιτιστική και πολιτική σημασία της διδασκαλίας
της Νέας Ελληνικής στα πολλά εκατομμύρια των Ευρωπαίων, οι οποίοι μαθαίνουν ή
γνωρίζουν στοιχειωδώς Αρχαία Ελληνικά.
Ειδικότερα οι εισηγητές αναφέρθηκαν στα
θέματα:
– Της τεράστιας αγοράς των περίπου 20
εκατομμυρίων Ευρωπαίων, οι οποίοι μαθαίνουν ή γνωρίζουν έστω λίγα αρχαία ελληνικά και για τους τρόπους με τους οποίους
μπορούμε να τους προσεγγίσουμε με σκοπό την διάδοση της γλώσσας μας. (Κ. Καρκανιάς).
– Περιγραφή στο εκπαιδευτικό υλικό «Διαδρομές από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά»,
το οποίον απευθύνεται ακριβώς σ’ αυτούς
τους υποψήφιους μαθητές και το οποίο διατίθεται και στην κλασική μορφή του βιβλίου

αλλά και στην σύγχρονη μορφή του ηλεκτρονικού δίσκου και του διαδικτύου. (Π.
Κοτσώνη, Φιλόλογος).
– Αφορούσε στην διάδοση της Ελληνικής
Γλώσσας σε 9 Ιταλικά Κλασικά Γυμνάσια
της περιοχής του Βένετο (Δ. Ζαφειρόπουλου προέδρου της ελληνικής ορθόδοξης
κοινότητας της Βενετίας (η οποία αναγνώστηκε). Η Κ. Μπαλαφούτη στην εισήγησή
που (η οποία επίσης αναγνώστηκε) αναφέρθηκε στην διδασκαλία των Νέων Ελληνικών

στο ιταλικό Κλασικό Λύκειο της Πιγαφέτα
της Βιτσέντσας.
Η Κοραλία Τσέρνκοβιτς, Κλασική Φιλόλογος στην Κροατία, η οποία παρουσίασε την
Αρχαιομάθεια ως την Πύλη για την εκμάθηση της Νεοελληνικής Γλώσσας και επέμεινε στην αυτονόητη συνέχεια της Αρχαίας
προς την Νέα Ελληνική.
Ο Χοσέ Λουίς Ναβάρο, Κλασικός Φιλόλογος
σε Κλασικό Λύκειο στη Μαδρίτη και Καθηγητής στο ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
αναφέρθηκε στην εκμάθηση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας από τους Ισπανούς μαθητές του.
Ο Δ. Κούρτης, Συντονιστής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της
Ελλάδας στην Στουτγάρδη, μίλησε για τις
πρωτότυπες μεθόδους διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών με βάση τα Αρχαία Ελληνικά
στα Γερμανικά Κλασικά Γυμνάσια του Ομόσπονδου Κρατιδίου της Βάδης – Βυρτεμβέργης.
Τέλος η Ειρ. Ντάρτσια, Καθηγήτρια στο
Παν/μιο «Ivane Javakhishvili» της Τιφλίδας
στην Γεωργία, μίλησε για την διδασκαλία
της Νέας Ελληνικής σε Κλασικούς Φιλολόγους και παρουσίασε το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίον έχουν δημιουργήσει οι
ίδιοι.

Τι Ρεπούση, τι Δραγώνα;
Το δόγμα Κίσσιγκερ στα σχολεία μας
(Μέρος 1ο)
Δεν είμαστε Έλληνες. Είμαστε ένας αχταρμάς καταγόμενος
από Αλβανούς, Σλάβους, Τούρκους και διάφορους άλλους
περαστικούς. Νομίζουμε όμως πως είμαστε Έλληνες επειδή
κάποιοι απατεώνες που λευτέρωσαν αυτό τον τόπο από τον
τουρκικό ζυγό, μας παραμύθιασαν ότι τάχα μου είμαστε Έλληνες κι εμείς το πιστέψαμε. Αυτοί που τους λέμε και ήρωες και κάνουμε προς τιμήν τους παρελάσεις, ήταν και αχάριστοι και ρατσιστές, εκτός από ψεύτες, γιατί δεν εκτίμησαν
το πόσο καλά περνούσαν οι Αλβανοσλαβότουρκοι πρόγονοί
μας ως υπήκοοι της κραταιάς οθωμανικής αυτοκρατορίας
και τους πήραν τα μυαλά να ξεσηκωθούν.
Αυτά, μεταξύ άλλων απίθανων και εξόχως εμετικών διατυμπανίζει η κυρία Θάλεια Δραγώνα, γενική γραμματέας
του υπουργείου Παιδείας. Το πρόθεμα «εθνική» στην ονομασία του υπουργείου το έφαγε η πράσινη μαρμάγκα την
οποία τόσο πιστά ενσαρκώνει η κατά τεκμήριο ομοϊδεάτις
του πρωθυπουργού μας και σύμπαντος του κυβερνητικού
στρατεύματος νέα γενική γραμματέας, που ως γνωστόν
επελέγη με αξιοκρατικά κριτήρια, ύστερα από εξονυχιστικό έλεγχο χιλιάδων βιογραφικών υποψηφίων που εστάλησαν μέσω διαδικτύου βεβαίως, βεβαίως! Και τώρα θα μάθουμε επιτέλους την αληθινή ιστορία που λέει ότι η Κοκκινοσκουφίτσα και τα τρία γουρουνάκια έφαγαν τον καημένο τον λύκο.
Ας αφήσουμε, λοιπόν την κ. Δραγώνα να μας διδάξει νεοελληνική ιστορία μέσα από τις 540 σελίδες του βιβλίου της «Τι
είναι η Πατρίδα μας; - Ο Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση»,
που κυκλοφόρησε το 1997 από τις εκδόσεις «Αλεξάνδρεια»
για να αναδειχθεί γρήγορα σε βίβλο όλων των απανταχού
«νεοφιλελεύθερων», «προοδευτικών», «εκσυγχρονιστών»,
«αντιρατσιστών» και λοιπών ελληνικής υπηκοότητας οπαδών
του δόγματος Κίσσιγκερ. Από την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά και τον Συνασπισμό, μέχρι το εκσυγχρονιστικό
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την νεο-φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Τόσο πολύ εξέφραζε το βιβλίο της Θάλειας Δραγώνα, όσους οραματίζονται μιάν Ελλάδα δίχως Έλληνες, που η κυβέρνηση Σημίτη αμέσως μετά την νίκη της στις εκλογές του 2000 έδωσε
εντολή στην ΕΡΤ να ετοιμάσει σειρά ντοκιμαντέρ βασισμένων στο εν λόγω βιβλίο και μάλιστα με τον ίδιο τίτλο: «Τι εί-

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας
ναι η Πατρίδα μας».
Η σειρά αυτή, με τις κραυγαλέες διαστρεβλώσεις της
Ιστορίας μας, άρχισε να προβάλλεται από την ΕΤ-1 μετά
την άνοδο της κυβέρνησης της Ν.Δ. στην εξουσία τον
Μάρτιο του 2004. Επανελήφθη και εδώ ότι ακριβώς συνέβη με το βιβλίο της Ρεπούση. Το ετοίμασε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το
2003 με απευθείας ανάθεση του τότε υπουργού Παιδείας
Πέτρου Ευθυμίου στην ομάδα Ρεπούση, υλοποιώντας τη
συμφωνία Παπανδρέου-Τζεμ για ξαναγράψιμο της ελληνικής ιστορίας που διδάσκονται οι Έλληνες μαθητές (ν.
2929, Φ.Ε.Κ. 142, 27 Ιουνίου 2001) και το έβαλε στα σχολεία μας η Ν.Δ. με υπουργό τη Μαριέτα Γιαννάκου.
«Τι είναι-λοιπόν-η Πατρίδα μας», σύμφωνα με τις απόψεις
της νέας-αλλά παλαιάς εν Ελλάδι, όσο και ο Εφιάλτηςγεν. Γραμματέως του υπουργείου ανθελληνικής Παιδείας;
«Η Ελληνική Εθνική Ταυτότητα δεν υπήρχε πριν από τον
19ο αιώνα. Δημιουργήθηκε έξωθεν σε μιά εποχή έντονου
εθνικισμού, αποικιοκρατίας και επεκτατικού ιμπεριαλισμού. (σελ. 16).
Όποιος αξιολογεί τους πολιτισμούς σε ανώτερους και κατώτερους, είναι ρατσιστής και δεν το ξέρει. (σελ. 16). Το
ίδιο ακριβώς συμβαίνει με όποιον θεωρεί ανεπιθύμητους
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. (σελ. 20)
Εξίσου ρατσιστής είναι και όποιος αποσιωπά την σημασία, την τεράστια δύναμη, την έκταση και το κύρος της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επίσης όποιος αρνείται τις
τουρκικές επιρροές στον Νεοελληνικό μας Πολιτισμό κι
όποιος ισχυρίζεται ότι ο τουρκικός πολιτισμός έχει επιδράσει αρνητικά στους Έλληνες. (σελ. 81-82)
Ένδειξη ρατσισμού και στείρου εθνοκεντρισμού είναι και
ο ισχυρισμός ότι οι Έλληνες ήταν πάντα οι αδικημένοι
της Ιστορίας. Κλασσική ένδειξη ρατσισμού είναι και η γνωστή ρήση «όταν εμείς φτιάχναμε Παρθενώνες, αυτοί τρώγανε βελανίδια». (σελ. 84)
Η επιθυμία να διδάσκεται στην Μέση Εκπαίδευση η αρχαία Ελληνική Γλώσσα, κρύβει εθνικιστικές τάσεις. (σελ.

86)
Ρατσιστικό είναι και το να ανησυχούμε για την ύπαρξη
πολλών ξένων μεταναστών στην χώρα μας, ή το να λέμε
ότι «σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε Έλληνα στην Ελλάδα» - (σ.σ. η «ρατσιστική» Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε.,
Eurostat, έχει υπολογίσει ότι αυτό θα συμβεί έως το 2025)
– ή ότι «πρέπει να κρατήσουμε την εθνική μας ομοιογένεια
και να μην διαβρωθούμε εθνολογικά». (σελ. 96)».
Πάρτε το λοιπόν απόφαση ότι-σύμφωνα με την κ. Δραγώνα-εκτός από μη Έλληνες είμαστε και ρατσιστές, όσοι
τουλάχιστον δεν συναινούμε στον άνευ ορίων εποικισμό
της χώρας μας από λαθρομετανάστες. Αφού, κατά την
εκλεκτή αυτή νεο-ταξίτισσα εκπρόσωπο του νεοΠΑ.ΣΟ.Κ., ρατσιστικό είναι και το να λέμε ότι «οι Έλληνες
δεν είναι ρατσιστές».
Μήπως, τελικά, και το να λέμε ότι είμαστε Έλληνες είναι
εξόχως ρατσιστικό; Αλλά ποιός μας έχει ανάγκη εμάς
τους ενήλικους Έλληνες παλιο-ρατσιστές; Είναι απλώς
θέμα χρόνου να αποδημήσουμε «ένθα ουκ έστι λύπη και
στεναγμός». Οι πράσινοι και μπλε πλασιέ του «Θαυμαστού
Καινούργιου Κόσμου» φροντίζουν ώστε τα παιδιά μας να
γίνουν καλά και υπάκουα φυτά στο θερμοκήπιο της προσφιλούς στον πρωθυπουργό μας «Παγκόσμιας Διακυβέρνησης».
Να την χαίρεστε την κυρία Δραγώνα σας κύριε πρωθυπουργέ και να την καμαρώσετε όπως της αξίζει. Το τι της
αξίζει-και σας αξίζει-θα το διαπιστώσετε στο επόμενο
crash-test με την εθνική αντοχή των Ελλήνων.
Αφού το πάθημα του Κώστα Καραμανλή και της Μαριέτας
Γιαννάκου δεν σας έγινε μάθημα, δικαιούστε κι εσείς να
ξυστείτε λιγάκι στην γκλίτσα του τσομπάνη, όπως έλεγε κι
ο Χαρίλαος Φλωράκης. Η μέρα η πολυπόθητη για μιά Ελλάδα δίχως Έλληνες δεν θα έρθει ποτέ, όσα εκατομμύρια
λαθρομετανάστες κι αν λογαριάζετε να ελληνοποιήσετε.
Θα ηττηθείτε όπως ηττήθηκαν και άλλοι πριν από εσάς, με
το ίδιο ακριβώς χαρακτηριστικό γνώρισμα με εσάς: Δεν
ένοιωσαν «τι είναι η Πατρίδα μας».
(η συνέχεια, στο επόμενο φύλλο)
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Ειδήσεις για όλους
επιμελείται η
Ηλέκτρα Βενετσάνου

Το καλύτερο μήνυμα διαβάσαμε σε ένα
ζωολογικό πάρκο στη πόλη Tuxctla του
Mexico. Ένας χαλαρός περίπατος κοιτώντας ζώα που δεν έχουμε κάθε μέρα τη
δυνατότητα να βλέπουμε, μπορεί να σας
αιφνιδιάσει θετικά αφού στο συγκεκριμένο ζωολογικό ο θεατής γίνεται άθελά του
το... θέαμα.
Έναν απ’ όλους τους χώρους που περιφράζουν τα ζώα με κάγκελα, τον έχουν
περιφράξει με ειδικό τζάμι. Το ζώο-άνθρωπος σκύβει να δει το ζώο που κρύβεται πίσω από το τζάμι και αυτό που αντικρίζει είναι το καθρέπτισμα του εαυτού του διαβάζοντας συγχρόνως την παραδίπλα καταπληκτική επεξηγηματική ταμπέλα...
“Εδώ βλέπετε το πιο ανόητο και καταστροφικό είδος ζώου που απειλεί να εξολοθρεύσει ακόμα και τον εαυτό του”!
Μήπως θα έπρεπε να κάνουν μια βόλτα
από ‘κει όλοι οι εκπρόσωποι χωρών που
συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη για το περιβάλλον στη Κοπεγχάγη; Ή μήπως θα
νόμιζαν ότι το κλουβί είναι άδειο και θα
έφευγαν;

Τα εν οίκω ...στο internet
Η συζήτηση περί ηλεκτρονικού
εγκλήματος στις μέρες μας συνεχώς αυξάνεται, αφού όλο και περισσότεροι κυρίως “άντρες” επιλέγουν να εκδικούνται ή να εκμεταλλεύονται γυναίκες απ’ το περιβάλλον τους δημοσιεύοντας
προσωπικές φωτογραφίες τους
στο internet και συγκεκριμένα επειδή τώρα είναι στη μόδα - στο
facebook. Το παρακάτω περιστατικό που λάβαμε από την ΓΑΔΑ,
είναι μόνο ένα δείγμα της κατάστασης που επικρατεί.
Από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών,
ενός ημεδαπού και ενός αλλοδαπού 19 και 20 ετών, κατηγορούμενων για απειλή και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω Facebook
καθώς και για το αδίκημα της

πορνογραφίας ανηλίκων.
Αυτό έγινε μετά από καταγγελία
γυναίκας, ότι άγνωστοι δράστες
δημιούργησαν ένα δικό της προφίλ,
στον
δικτυακό
τόπο
www.facebook.com και ανήρτησαν άσεμνη φωτογραφία της.
Οι άγνωστοι δράστες συνέχισαν
την παράνομη δραστηριότητά
τους σε βάρος της, επικοινωνώντας μαζί της, μέσω του προφίλ,
που είχαν δημιουργήσει και του
προγράμματος άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων σε πραγματικό
χρόνο (MSN Messenger) ζητώντας της κατ’ επανάληψη να τους
αποστείλει φωτογραφίες της, γυμνές σε σεξουαλικές στάσεις,
προκειμένου να την αφήσουν
ήσυχη, σε αντίθετη περίπτωση θα
κοινοποιούσαν (ανέβαζαν) στο

προφίλ και άλλες φωτογραφίες
που κατείχαν.
Από την ψηφιακή ανάλυση των
ηλεκτρονικών ιχνών προέκυψε
ότι από την οικία του ημεδαπού
κατήρτισαν τον προαναφερόμενο
λογαριασμό του facebook και ταυτόχρονα απέστελλαν τα μηνύματα με απειλητικό και εξυβριστικό
περιεχόμενο στην καταγγέλλουσα. Αστυνομικοί του Τμήματος
Δίωξης Ηλεκτρονικου Εγκλήματος διενήργησαν κατ’ οίκον έρευνα παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και βρήκαν αρκετά στοιχεία που αποδείκνυαν την ενοχή
τους (φωτό της παθούσας κλπ.)
Ο συλληφθείς ημεδαπός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, ενώ για τον αλλοδαπό δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της αυτοφώρου διαδικασίας.

Μια ιστορία οικονομίας για να
μπούμε σε σκέψεις
«Σ' ένα χωριό που ζει από τον τουρισμό λόγω της κρίσης τα πάντα
έχουν νεκρωθεί. Για να επιβιώσουν οι κάτοικοι, ο ένας δανείζεται από
τον άλλο. Ο καιρός περνά μέσα σ' αυτή τη θλιβερή ατμόσφαιρα
ώσπου μια μέρα...έρχεται ένας τουρίστας και ζητάει ένα δωμάτιο
στο ξενοδοχείο του χωριού.
Ο ξενοδόχος του λέει την τιμή και εκείνος προπληρώνει με ένα χαρτονόμισμα των 100 Ευρώ. Πριν ακόμα ανέβει στο δωμάτιο του, ο ξενοδόχος πηγαίνει το χαρτονόμισμα στο χασάπη στον οποίο χρωστάει
ακριβώς 100 Ευρώ.
Ο χασάπης παίρνει το χαρτονόμισμα και τρέχει να το δώσει στον
κτηνοτρόφο που τον εφοδιάζει με κρέας.
Ο κτηνοτρόφος παίρνει το χαρτονόμισμα και πηγαίνει να το δώσει
στην εταίρα του χωριού που της χρωστάει κάποιες τρυφερές ώρες
που πέρασαν μαζί.
Εκείνη με τη σειρά της τρέχει και το δίνει στον ξενοδόχο που του
χρωστάει μερικές βραδιές που χρησιμοποίησε τα δωμάτια του με
τους πελάτες της.
Όπως άφηνε το χαρτονόμισμα στη ρεσεψιόν, ο τουρίστας που μόλις
κατέβαινε από το δωμάτιο του λέγοντας στον ξενοδόχο ότι δεν του
αρέσει και άλλαξε γνώμη, αρπάζει το χαρτονόμισμα και φεύγει.
Τελικά τίποτα δεν ξοδεύτηκε, κανείς δεν έχασε, κανείς δεν κέρδισε
και όλα τα χρέη ξεχρεώθηκαν!
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οι αναγνώστες γράφουν
Πλατεία «Πηγαδακίων» Βούλας
Ποιος πληρώνει;
Με ευγενέστατη, πράγματι, επιστολή του ο αναγνώστης μας,
Βασ. Παναγάκης, Μηχανικός και πρ. Προϊστάμενος της
Τ.υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής, αλλά και αρκετή τεκμηρίωση
αναφέρεται σε δημοσίευμα και σχόλιο της εφημερίδας μας (φ.
610 της 5/12/2009) σχετικά με την πλατεία του Ο.Τ. 303Α στα
Πηγαδάκια με τίτλο «πλατεία γιοκ».
Λέγαμε εκεί λοιπόν ότι «σωστό είναι να συνεισφέρουν και οι ιδιοκτήτες για την απαλλοτρίωση της πλατείας, αφού θα απολαμβάνουν την πλατεία και ανεβαίνει και η αξία των ακινήτων τους».
Γράφει λοιπόν ο αναγνώστης μας ότι: «το σχόλιο αυτό, ας μου
επιτραπεί να το χαρακτηρίσω ως βιαστικό και ατεκμηρίωτο.
Κάθε καλόπιστος κάτοικος της περιοχής προβληματίζεται να
δώσει σ’ αυτό θετική απάντηση γνωρίζοντας ότι:
1. Το “κάποιο ποσοστό” που καλούνται να καταβάλουν οι “τυχεροί”
όμοροι σε κάποιες περιπτώσεις ανέρχεται σε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ!! Γίνεται βεβαίως λόγος για την πλατεία – πράσινο του 303α Οικ. Τετραγώνου, που το ρυμοτομικό του 1979 το είχε διαθέσει για την ανέγερση Ναού και αργότερα με τροποποίηση
χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστο πράσινο.
2. Είναι γνωστό πως η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως οικισμός αμιγούς κατοικίας. Αυτός ο χαρακτηρισμός απαγορεύει την εγκατάσταση και λειτουργία οιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας στα παρόδια προς την πλατεία κτίρια, έτσι και αυτά κανένα οικονομικό όφελος δεν προσπορίζονται. Εδώ έχει γίνει το λάθος
από το Νομοθέτη που θεωρεί και τις πλατείες στις περιοχές αμιγούς κατοικίας ίδιες με εκείνες τις παραδοσιακές που γύρω τους
συγκεντρώνουν την επαγγελματική και κυρίως την εμπορική ζωή
των πόλεων.
Εξ’ άλλου το πράσινο, αν ποτέ υπάρξει πάνω της αυτό, οι παρόδιοι το έχουν εξασφαλίσει από τους ιδιόκτητους κήπους τους που
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των οικοπέδων τους, μιας και ο
Σ.Δ. της περιοχής είναι μικρός, ίσος με 0,60 και η κάλυψή τους από
τα κτίρια όχι μεγαλύτερη των 200μ2. Έτσι τα μόνα που θα «απολαμβάνουν» θα είναι τα τετράποδα της περιοχής στις πρωινές
τους εξόδους…
Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και την μέχρι σήμερα πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί, ευχής έργο θα είναι να καταστεί δυνατή η αποπεράτωση αυτής της πλατείας ακολουθώντας πιο ρεαλιστικές μεθόδους και όχι την οικονομική εξόντωση των “τυχερών”
όμορων». Περαιτέρω κάνει κάποιες προτάσεις.

Η απάντησή μας
Εάν όντως αληθεύει το ύψος της συνεισφοράς αυτής «κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ» – και δεν έχουμε λόγους ν’
αμφισβητούμε την ειλικρίνεια του αναγνώστη μας – τότε
όντως το σχόλιό μας ήταν βιαστικό, ή ορθότερα ατελές.
Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε τεκμηριωμένη γνώση του ιστορικού της συγκεκριμένης πλατείας. Είναι επίσης βέβαιο, πέραν

Αλέξανδρος Φούρλας
Γενικός Γραμματέας Υπ. Ανάπτυξης
Πώς ν’ αρχίσω να γράφω αγαπητέ Αλέξανδρε τις
νοσταλγίες μου, και να ανατρέξω 25 χρόνια περίπου πίσω, όπου στο Α4 του Λυκείου Βούλας, ένας
από τους άριστους μαθητές του ανέβηκε τόσο υψηλά. Το στυλό μου δακρύζει, θολώνει τα γραφόμενά
μου. Η σκέψη μου στέκεται σ’ εκείνα τα χρόνια που
μια πλειάδα μαθητών του Α4 αρίστευσαν και ως άνθρωποι και ως επιστήμονες. Ηταν για μένα μια δύσκολη χρονιά και σταθήκατε κοντά μου…

πάσης έρευνας και αμφιβολίας, ότι στην «αγορά γης» μετά
τον πόλεμο, έγινε το «έλα να δεις»! Η κερδοσκοπία οργίασε.
Δεν προβλέφθηκαν αρκετοί χώροι πρασίνου, σχολείων και
λοιπών κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Οι ευθύνες είναι πολλές, πολλών φορέων – από το Κοινοβούλιο μέχρι τις
Κοινότητες – και οι συνυπευθυνότητες σχεδόν καθολικές.
- Από τους “γραμματείς και Φαρισαίους” μέχρι και τους αγοραστές.
Ο αναγνώστης μας αναφέρεται στην επισήμανσή μας ότι
«ανεβαίνει η αξία των όμορων ακινήτων» και λέει ότι «κανένα
οικονομικό όφελος δεν προσπορίζονται».
Θα μας επιτρέψει να διαφωνήσουμε με τον ισχυρισμό, διότι
εμείς δεν αναφερόμαστε στην υπεραξία εκμετάλλευσης, αλλά
αφ’ ενός στην “υπεραξία χρήσης” (βελτίωση ποιότητας οικιστικής) και στην “ανταλλακτική υπεραξία”, σε περίπτωση πώλησης κλπ. Είναι σημαντικά αυτά, αλλά όχι βέβαια για να πληρώσεις άλλο ένα σπίτι!
Θεωρώ θετική “σε πρώτη ματιά” την πρόταση του κ. Παναγάκη
όσον αφορά την μεταφορά του συντελεστή δόμησης των
απαλλοτριωμένων εκτάσεων, σε άλλη κρατική έκταση, αλλά
όχι “προς θεού” στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου
πολλοί “ακονίζουν μαχαιροπίρουνα” για ένα νέο μεγάλο φαγοπότι – φοβούμαι ότι το “μητροπολιτικό πάρκο”, το εποφθαλμιούν κι αυτοί οι πιστωτές του δημοσίου χρέους.
Ας μου επιτραπεί στο προκείμενο να επαναλάβω την πρόταση
που είχα θέσει ως Δημοτικός Σύμβουλος, κατά το παρελθόν:
Ξεκινώντας από τη θεώρηση ότι ένας ελεύθερος χώρος πρασίνου ωφελεί το σύνολο, αλλά αναλογικά κάποιους ωφελεί
περισσότερο λόγω γειτνίασης ή και επαφής, θεωρώ ότι διαφορετική αναλογικά πρέπει να είναι και η επιβάρυνση. Μεγαλύτερη επιβάρυνση οι εφαπτόμενοι, αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν ενός εύλογου ποσού ανά τρέχον μέτρον προσόψεως (ή
μικρού ποσοστού επί της αντικειμενικής αξίας). Μικρότερη συνεισφορά να καταβάλλουν οι μη εφαπτόμενοι, αλλά που
έχουν εύκολη πρόσβαση (π.χ. δύο-τρεις εκατοντάδες μέτρα)
το δε υπόλοιπο ποσόν, το σύνολο των κατοίκων – μέσω του
δημοτικού προϋπολογισμού.
Ελπίζουμε, αν μη τι άλλο, να μας αναγνωριστεί η διανοητική
βάσανος.
Κώστας Βενετσάνος
Σ.Σ. Δράττομαι της ευκαιρίας να υπενθυμίσω, αφού ευχαριστήσω τον αναγνώστη μας για τα καλά του λόγια, ότι γράφω
μόνο τα ενυπόγραφα κείμενά μου.
Για την εφημερίδα ως σύνολο και κυρίως για τα ανυπόγραφα
κείμενα υπεύθυνη είναι η Διευθύντρια Άννα Βενετσάνου, που
έχει και τη γενική εποπτεία.

Γράφει η Τροχαία
στην Εθν. Τράπεζα
Βουλιαγμένης
Εδώ και πολλά χρόνια οι πελάτες της
Εθνικής Τράπεζας της Βουλιαγμένης
παρκάρουν τ’ αυτοκίνητά τους στην παραλιακή λεωφόρο, μπροστά στην Τράπεζα όταν την επισκέπτονται.
Προσφάτως όμως τα πράγματα άλλαξαν
και για άγνωστο λόγο και χωρίς καμία
προειδοποίηση η Τροχαία δίνει κλήσεις
των 80 ευρώ σε όσους παρκάρουν παράνομα.
Θεωρώ ότι η Τράπεζα, θα έπρεπε για να
προστατεύσει τους πελάτες της, από
τον κίνδυνο να τιμωρηθούν για παράνομη στάθμευση να θυροκολλήσει μία ανακοίνωση στην είσοδο που θα τους ενημερώνει για τις προθέσεις της Τροχαίας.
Είναι μια πράξη ευαισθησίας που βοηθάει τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής
μας.
Νίκος Παπαϊωάννου
Βουλιαγμένη 17/12/09

Σ.Σ. Η εισπρακτική πολιτική έχει αρχίσει
εδώ και ενάμισυ περίπου μήνα φίλε Νίκο,
και θα πρέπει όλοι να φυλάμε τα «ρούχα» μας.
Αν και «λεφτά υπάρχουν» κατά τα προεκλογικά λεγόμενα του Γ. Παπανδρέου,
σήμερα ο «βασιλιάς είναι γυμνός».
Υστερα, είναι ένας πολύς ωραίος και
ανέξοδος τρόπος άμεσης είσπραξης ζεστού χρήματος! Για πήγαινε στο ΙΚΑ
Γλυφάδας να δεις, πού να αφήσεις το
αυτοκίνητο; Και θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι πάνε άνθρωποι ασθενείς που δεν έχουν τη δύναμη να περπατήσουν αποστάσεις για να το προσεγγίσουν.

Ετσι έφερα στο μυαλό μου το παρελθόν, τότε, που
σας έλεγα ότι δεν πρέπει να μείνετε καλλωπιστικά
άνθη, αλλά πρέπει να δέσετε και να δώσετε ωραίους και εύχυμους καρπούς. Κι αυτό γίνεται δυνατό
αν καλλιεργήσετε στην ψυχή σας την αρετή της
εργατικότητας.

γο πραγματοποιείται από τη νεότητα, νέος θα πει
να ‘σαι αυθόρμητος, να μένεις κοντά στις πηγές τη
ζωής, να τολμάς αυτό που οι άλλοι δεν έχουν τη
δύναμη να επιχειρήσουν. Ετσι πάντα θα ‘σαι το καμάρι όλων αυτών που σε γνώρισαν και περισσότερο των δασκάλων σου.

Μέσα σ’ όλους εσύ ανέβηκε ψηλά, σπάνια η ζωή είναι άνοιξη χαράς, εσύ την κράτησες. Αναμφίβολα
η επιτυχία σου αναζητείται στην αξία σου και όχι η
αξία σου στην επιτυχία σου.

Εύχομαι Αλέξανδρε το άστρο να ‘ναι έτσι πάντα
λαμπερό, όπως ήταν πάντοτε.

Να σταθείς στις προφυλακές κάθε ωραίου αγώνα,
να ‘χεις πάντοτε στο νου σου, ότι κάθε μεγάλο έρ-

Συγχαρητήρια
Με αγάπη ο καθηγητής σου
Αργύρης Αποστολόπουλος
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Ενδιαφέρουσα διάλεξη πραγματοποίησε ο Ροταριανός Όμιλος Γέρακα με θέμα «Ο Κώδιξ των Πυθαγορείων, η μαθηματική δομή και η
προβλεπτικότης της ελληνικής
γλώσσης», (10 Δεκεμβρίου).
Εισηγητής ήταν ο Διεθνούς φήμης
Έλληνας μαθηματικός και συγγραφέας Ελευθέριος Αργυρόπουλος,
κάτοχος βραβείου Guinness

Ροταριανός Όμιλος Γέρακα
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΠΟΚΡΥΦΟ
ΚΩΔΙΚΑ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ
και κάποιες εντυπωσιακές λεξαριθμικές εξισώσεις επίκαιρες και
πολύ σχετικές με το μεγάλο πείραμα του cern για το οποίο έγινε
εκτενής αναφορά. Ο Ελ. Αργυρόπουλος απέδειξε ότι, οι λεξάριθμοι γνωρίζουν τη φύση του πειρά-

ματος που θα γίνει εκεί και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «οι
φράσεις ο επιταχυντής αδρονίων
και το σωματίδιον του Θεού είναι
ισόψηφες με τον αριθμόν 3109,
δηλαδή:
Ο επιταχυντής αδρονίων = Το σω-

Από αριστερά ο τ. Πρόεδρος Μιχ. Καλαβρυτινός, ο β. Διοικητής Γιάννης Μπαρκάμης, ο
Πρόεδρος του Ομίλου Γέρακα Ντίνος Παραδείσης, ο ομιλητής Ελ. Αργυρόπουλος και η
ΓΓ του Ροταριανού Ομίλου Γέρακα Μαρία Θωκταρίδου

Παρουσιάστηκαν αρκετές λεξαριθμικές Ισοψηφίες μέσω των
οποίων απεδείχθη ότι η ελληνική
γλώσσα μέσω της λεξαριθμικής
θεωρίας γνωρίζει αριθμητικές τι-

μές μαθηματικών σταθερών, θεμελιώδεις νόμους της κοσμικής
δημιουργίας και φαίνεται να έχει
γνώση επί παντός επιστητού!!
Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Από Αριστούχο Απόφοιτο
της Α.Σ.Κ.Τ.
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΗΛ. 6974-806089
210-8991597

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Α. Βερροιόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Εκπόνηση μελετών - Άδειες οικοδομών
Αντισεισμική θωράκιση κτιρίων
Κατασκευή νέων κτιρίων - επαγγελματικών χώρων
Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Υδραυλικές εργασίες
Επισκευές - Μετατροπές εσωτερικά & εξωτερικά κτιρίων
Αναπαλαιώσεις - Ανακατασκευές
Εκτοξευμένα σκυροδέματα
- Βασ. Παύλου 38, Βούλα
- Φιλαδελσφείας 13, Αχαρνές
- Λ. Κρυονερίου 52, Κρυονέρι
τηλ.: 210-2407526, 6945695974, 6932784909

Ο Όμιλος Γέρακα Βραβεύει τον Ελ. Αργυρόπουλο. Από αριστερά ο Πρόεδρος Μιχ. Καλαβρυτινός, ο Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Γέρακα Ντίνος Παραδείσης, ο ομιλητής
Ελ. Αργυρόπουλος, η ΓΓ του Ροταριανού Ομίλου Γέρακα Μαρία Θωκταρίδου και ο β. Διοικητής 2470 Ροτ. Περιφέρειας Γιάννης Μπαρκάμης.

ματίδιον του Θεού = 3109»
«Αυτή η ισοψηφία», είπε ο Ελ.
Αργυρόπουλος, «αποδεικνύει ότι
η ελληνική γλώσσα δια της λεξαριθμικής θεωρίας έχει πλήρη γνώση περί του πειράματος του cern,
εφόσον στο μεγάλο επιταχυντή
αδρονίων, θα γίνει η κρούσις των
πρωτονίων μέσα από την οποίαν
θα προκύψει το σωματιδιον του
Θεού»...
Μέσα από τη διάλεξη αυτή παρουσίασε τμήματα από το νέο του
σύγγραμμα με τίτλο
«Η προβλεπτικότης της Ελληνικής Γλωσσης».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο
Β.Διοικητής της 2470 Περιφέρειας Γιάννης Μπαρκάμης, οι Πρόεδροι των Ροταριανών Ομίλων Νέας Μάκρης Μίνα Αττικούρη, Βούλα -Πανόραμα Αντώνης Ματθαίου, και Κηφισιά-Πολιτεία Ντόρα
Κέμου. Εκπρόσωποι από τον Ροταριανό όμιλο Κηφισιά Νέα και
πολλοί άλλοι ροταριανοί και φίλοι
του ρόταρυ.
Ο Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Γέρακα, Κώστας Παραδείσης,
ευχαρίστησε τον Ελ. Αργυρόπουλο για την ενδιφέρουσα και
πρωτότυπη ομιλία και του προσέφερε αναμνηστικά με τα διακριτικά του Ομίλου.

Τιμητική εκδήλωση επιτυχόντων στα Σπάτα
Βραδιά τιμής για τους νέους φοιτητές
της πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα
21 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων «Χρήστος Μπέκας». Την
εκδήλωση προλόγισε ο Αντιδήμαρχος
και υπεύθυνος για τον τομέα παιδείας
Ανδρέας Παυλίδης ο οποίος σ΄ ένα
σύντομο χαιρετισμό ευχαρίστησε
όλους όσους τίμησαν με την παρουσία τους την τελετή βράβευσης, συνεχάρη τους επιτυχόντες και δεσμεύθηκε ότι θα στηρίξει με κάθε δυνατή προσπάθεια το σημαντικό έργο
που πραγματοποιείται στο Δήμο σε
θέματα παιδείας.
Ακολούθως το λόγο πήρε ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Τούντας, που για 7η χρονιά
βραβεύει τους εισαχθέντες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Ο Δήμαρχος σημείωσε τον αγώνα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων όντας κι ο ίδιος
εκπαιδευτικός και δήλωσε υπερήφανος
για τις επιδόσεις των αποφοίτων του
Γενικού Λυκείου Σπάτων.
Την εκδήλωση τίμησαν ως εκπρόσωποι

Ο Δήμαρχος Σπάτων απονέμει αναμνηστικό σε επιτυχούσα φοιτήτρια.

του Εθνικού Κοινοβουλίου, η Χριστοφιλοπούλου Εύη (Υφ. Παιδείας), οι Βουλευτές Περιφέρειας Αττικής Οικονόμου
Βασίλειος, Βρεττός Κων/νος, Ασπραδάκης
Παντελής, Βλάχος Γεώργιος,

Μπούρας Αθανάσιος και ο πρώην Βουλευτής Σταύρου Απόστολος.
Στο τέλος της βραδιάς παρατέθηκε
δεξίωση σε γνωστό κέντρο της περιοχής.

Για να μην τρέχετε εσείς!
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
l

Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

l

Αυτονομίες

l

Θερμιδομετρήσεις

l

Εξειδικευμένες Μελέτες και Κατασκευές

Καρυωτάκη 5Α Βούλα l Τηλ.: 210 8995934 l Fax: 210 8951.760

Για οριστικη διαγραφή
& Ανακύκλωση
Αλέξανδρος Τσάκος
6977993158
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Πλούσιο το εορταστικό πρόγραμμα στο Γέρακα
O Δήμος Γέρακα και η Δημοτική Επιχείρηση προσέφεραν στους δημότες
και στους κατοίκους της πόλης, ένα
εορταστικό Χριστουγεννιάτικο τριήμερο γεμάτο ξεχωριστές στιγμές.

γούδια, παιχνίδια, κατασκευές και διαδραστικά θεατρικά δρώμενα, που οδήγησαν σε ένα διασκεδαστικό ταξίδι
απόλαυσης και χαράς γεμάτο παιδικά
χαμόγελα.

«Καλικαντζαροχώρα»

Βυζαντινό Ορατόριο

Στις 18 Δεκεμβρίου, το Πολιτιστικό κέντρο μεταμορφώθηκε κυριολεκτικά σε
«Καλικαντζαροχώρα», με χορό, τρα-

Μια εκδήλωση αφιερωμένη στην πνευματική ανάταση και τη θρησκευτική κατάνυξη, πραγματοποιήθηκε (19 Δεκεμ-

Η φιλαρμονική του Δήμου κατά την εκδήλωση

Με τρενάκι απ’ τα Καλύβια στον ...Αη-Βασίλη
Πλημμύρισε η κεντρική
πλατεία Καλυβίων την
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
στην παιδική γιορτή του
Δήμου Καλυβίων, στο

μεναν τα παιδιά που διασκέδασαν με την ψυχή
τους.
Παράλληλα από νωρίς

ου έπαιξαν τα κάλαντα
και η γνωστή παραμυθού
Σάσα Βούλγαρη μετέφερε τους μικρούς θεατές
σε ένα Μαγικό Κόσμο με

πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
Τα παιδιά απόλαυσαν μια
ξεχωριστή βόλτα στους
δρόμους γύρω από την
πλατεία με το τρενάκι
ΤΣΑΦ – ΤΣΟΥΦ. Εκπλήξεις και παιχνίδια περί-

το πρωί στο χώρο του
Δημαρχείου λειτουργούσε έκθεση παιδικού βιβλίου. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του
Δημαρχείου όπου τα παιδιά του Δημοτικού Ωδεί-

τα παραμύθια της. Μαζί
της πολύτιμος συνεργάτης σε αυτήν παρουσίαση ήταν ο Spyros Pan, ο
οποίος τη συνόδευσε
μουσικά με Hang ένα
σπάνιο ελβετικό μουσικό
όργανο.

βρίου), στον Ιερό Ναό του Αγ. Ιωάννου
Προδρόμου, με το Βυζαντινό Ορατόριο
«Η Φάτνη» του Ηλία Γιουρούκου. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν η 25μελής χορωδία, με απαγγελία της Μαρίας Τζανακάκη και αφήγηση της Ευαγγελίας
Μπούρδου και η Μαρία Σκουλά, σε σόλο
ερμηνεία.
Με αφορμή την εκδήλωση, ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Ζούτσος, απένειμε τιμητικές

πλακέτες προς τους ιερείς της πόλης
για το κοινωνικό και πνευματικό τους
έργο, αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συνολική προσφορά τους.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής του Δήμου με τη συμμετοχή
της διεθνούς φήμης ερμηνεύτριας Νάντιας Γουάινμπεργκ και της Δημοτικής
Παιδικής Χορωδίας.

Ο «Ερμής» έφερε δώρα!
Με επιστολή του προς τον Νομάρχη Λ. Κουρή ο
Σύλλογος Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών «Ο
Ερμής» ανακοίνωσε την δωρεάν διάθεση 5 τόνων
εσπεριδοειδών προκειμένου να διανεμηθούν σε
ιδρύματα και άτομα που τα έχουν ανάγκη, στην
περιοχή της Ανατολικής Αττικής.
Ο Νομάρχης Λ. Κουρής ευχαρίστησε τον Σύλλογο
και εξήρε την πρωτοβουλία των μελών του, που
δείχνει μεγάλη κοινωνική ευαισθησία, κα με απόφασή του διατέθηκε η ποσότητα αυτή σε 10 προνοιακά ιδρύματα της Ανατολικής Αττικής που περιθάλπουν ορφανά και παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Αγίου Ιωάννου 32, Βούλα 166 73, τηλ.: 210 8994930, fax: 210 8951348, e-mail: fa@dynatravel.gr
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Σύλλογος Γονέων 2ου Λυκείου Βούλας και γονείς
ζητούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα του
σχολείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας
Ο Σύλλογος γονέων του 2ου Λυκείου Βούλας και διακόσιοι ακόμη
γονείς και πολίτες με ενυπόγραφη επιστολή που απευθύνουν
προς το Υπουργείο Παιδείας και
τους συναρμόδιους φορείς, ζητούν την παρέμβαση τους για να
δοθούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα του κτιρίου (επίστρωση
δαπέδων, μονώσεις, φωτισμός
υπόγειων αιθουσών κλπ.) καθώς
και βελτίωση των συνθηκών στον
αύλειο χώρο του 2ου Λυκείου, που
σημειωτέον ότι εφάπτεται με τη
Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
Γράφουν μεταξύ άλλων:
«Στον παρόντα χρόνο, οι γονείς
των μαθητών και δημότες-πολίτες
της Βούλας αξιώνουμε βελτίωση
της μεταχείρισης και της ποιοτικής σχολικής ζωής των παιδιών

μας, ανθρώπινες και υγιεινές συνθήκες εκπαίδευσής τους.
Ζητάμε συγκεκριμένα, με τη συνεργασία σας και τη συμβολή σας:
την προσθήκη πρασίνου και την
τοποθέτηση παγκακιών στον περιβάλλοντα χώρο
2) την προσθήκη ύψους στα ηχοπετάσματα της όψης επί της Λ.
Βουλιαγμένης
3) την ανάπλαση-επέκταση της
αυλής του σχολείου με την κατασκευή ενός γηπέδου (με ταρτάν)
μπάσκετ-/βόλεϊ και
4) την ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιρίου (επίστρωση δαπέδων
αιθουσών, μόνωση ταράτσας
κλπ.)».
Τονίζουν ακόμη, στην επιστολή
τους, την επιτακτική ανάγκη ανέ-

γερσης του 3ου Λυκείου – 3ου Γυμνασίου Βούλας γράφοντας ότι:
«είναι πλέον επιτακτική ανάγκη,
για την αποσυμφόρηση και την
ομαλή λειτουργία των υφισταμένων Γυμνασίων – Λυκείων του Δήμου Βούλας, να επισπεύσετε την
υλοποίηση της ειλημμένης αποφάσεώς σας για την ανέγερση του 3ου
Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας»,
Ακόμη ζητούν την επεξεργασία
από όλους τους αρμόδιους φορείς σχεδίου αξιοποίησης της παρακείμενης – προς το σχολικό συγκρότημα - δημόσιας έκτασης δεκάδων στρεμμάτων, της περικλειόμενης από τις οδούς Βουλιαγμένης – Δερβενακίων – Βουτυρά και
Προόδου στα «Δικηγορικά» για
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και
άθλησης των νέων.

Ήρθε η ώρα για το Αττικό Πανεπιστήμιο
Άρθρο του Βουλευτή Βασίλη Οικονόμου
Η επένδυση στην παιδεία και την
έρευνα είναι κομβικής σημασίας εάν
θέλουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον ανάπτυξης για
την κοινωνία και την οικονομία μας.
Τα τελευταία πεντέμισι χρόνια δυστυχώς είδαμε να υποβαθμίζεται η παιδεία στην χώρα μας καθώς η ΝΔ απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου
για την δημόσια εκπαίδευση στην χώρα μας, μείωνε κάθε χρόνο την χρηματοδότηση και επέμενε να αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως αγοραίο
προϊόν που κατά τα πρότυπα της φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής
της κάποια στιγμή θα αυτορυθμιζόταν.
Οι σοσιαλδημοκράτες έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη για την παιδεία καθώς την θεωρούμε πρώτα και
κύρια δικαίωμα. Επιπρόσθετα για εμάς
η παιδεία είναι η πλέον ασφαλής
επένδυση που μπορούμε να κάνουμε
ως πολιτεία και ως κοινωνία καθώς πιστεύουμε ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στην παιδεία επιστρέφεται στην
χώρα μας με τόκο. Προκειμένου λοιπόν να καλύψουμε τα κενά που δημιουργήθηκαν από την ΝΔ δεσμευτήκαμε να διαθέσουμε το 5% του ΑΕΠ
στην παιδεία και τον πρώτο χρόνο
διακυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ να διαθέ-

σουμε ένα επιπλέον δις ευρώ στον
πρώτο προϋπολογισμό που θα καταθέσουμε.
Επιπρόσθετα επεξεργαστήκαμε ένα
πλήρες σχέδιο εκσυγχρονισμού της
παιδείας προκειμένου αυτή να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της εποχής
μας, να είναι πιο φιλική στους μαθητές και να αναπτύσσει την κριτική
σκέψη. Δίνουμε έμφαση στην τεχνολογία και φροντίζουμε ώστε αυτή να
φτάσει σε όλους τους μαθητές και
όλους τους φοιτητές γρήγορα και εύκολα. Συγχρόνως θα θέσουμε σε ορθολογική βάση την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης
σ’ όλες τις βαθμίδες, αξιοποιώντας
όλες τις δυνατότητες των δασκάλων
και καθηγητών θέτοντας σε πρώτη ιεράρχηση την αξιολόγηση και την λογοδοσία.
Στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού της
παιδείας μας, προτείνω να δημιουργήσουμε το Αττικό Πανεπιστήμιο στην
Περιφέρεια Αττικής. Πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Πανεπιστήμιο πρότυπο, ικανό να προσελκύσει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό από την Ελλάδα αλλά και από το
εξωτερικό. Έχουμε την δυνατότητα
να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες

ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΤΟΝ ΦΡΕΑΡΡΙΟ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ
Σύμφωνα με αρκετούς αρχαιολόγους και μελετητές ο Θεμιστοκλής κατάγεται από τον αρχαίο Δήμο
Φρεαρρίων που τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής και ειδικά στο Δήμο Κερατέας
(Αρί ή Μαρκάτι).
Εξ’ αυτού του λόγου λοιπόν
ο Δήμος Κερατέας θα οργανώσει στο Πολιτιστικό του
Κέντρου ένα Συμπόσιο με
θέμα την προσωπικότητα, το
βίο και την ιστορία του Θεμιστοκλή του Φρεάρριου (525
π. Χ – 460 π.Χ), το Σάββατο &
Κυριακή 13 – 14 Μαρτίου
2010 (εκτός απροόπτου).
Όσοι και όσες θέλουν να λάβουν μέρος στο Συμπόσιο θα
πρέπει να απευθυνθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Δήμου Κερατέας με τον τίτλο της ομιλίας –
ανακοίνωσής τους μέχρι τις 10/2 στα τηλ. 22990
42869, 6932531510.
Ο Δήμος Κερατέας το διήμερο αυτό έχει στόχο να
ανεγείρει μια προτομή του Θεμιστοκλή σε πλατεία
της πόλης….

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σε συνέχεια των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στο
Ζάππειο Μέγαρο, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκαινιάζει τη διαδικασία ενός ευρέος Κοινωνικού Διαλόγου που αφορά στο
μέλλον της αγροτικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

υποδομές εκπαίδευσης και έρευνας,
θέτοντας κοινωνούς του νέου εγχειρήματος την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η περιφέρεια της
Αττικής.
Δεν χρειαζόμαστε ένα ακόμα περιφερειακό, περιθωριακό Πανεπιστήμιο
στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ένα πρότυπο Πανεπιστήμιο σε εγκαταστάσεις, σε εκπαίδευση, σε έρευνα και σε
αντιστοιχία με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Ήρθε η ώρα να αναδειχτούμε ως χώρα που παράγει γνώση, που παράγει επιστήμη, που παράγει τεχνολογία. Ήρθε η ώρα λοιπόν
για το Αττικό Πανεπιστήμιο.

Στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2010 ανοίγει ένα κεφάλαιο
διαβούλευσης προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή. Θα σχηματιστούν Ομάδες Εργασίας
με άξονα:
- Το μέλλον της ΚΑΠ
- Διαρθρωτικές πολιτικές – Αλέξανδρος Μπαλτατζής
(2007-2013)
- Πολιτική Ασφάλισης της παραγωγής - ΕΛΓΑ
- Ανασυγκρότηση του Αγροτικού Συνδικαλιστικού Κινήματος
- Οργάνωση της παραγωγής και παρέμβαση στην αγορά
- Οργάνωση του τομέα των εισροών της αγροτικής παραγωγής
- Πολιτική διαχείρισης Αγροτικής γης
- Ποιότητα και επισήμανση των τροφίμων
Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή μεταξύ άλλων τόνισε:
«Στο επίκεντρο των πολιτικών μας και του μοντέλου
της πράσινης ανάπτυξης που προωθούμε, απαιτείται
να αναδείξουμε την άλλη πλευρά της αγροτικής οικονομίας. Όχι της κατ΄ ανάγκη επιδοτούμενης γεωργίας,
αλλά εκείνης της ανταγωνιστικής, της πολυλειτουργικής και της διατροφικής. Μέσα από τον Κοινωνικό
Διάλογο προσδοκούμε ένα νέο μοντέλο-πρότυπο για
το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας».

ΕΒΔΟΜΗ

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - ΣΕΛΙΔΑ 15

2500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα
Ενόψει της μεγάλης επετείου των 2500
χρόνων από την ιστορική Μάχη του 490
π.Χ., και των εκδηλώσεων που οργανώνονται σε όλο τον κόσμο, στα πλαίσια των
διεθνών μαραθωνίων, ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης, ταξίδεψε στην Βηρυτό, προσκεκλημένος του «Συμβουλίου
Θεματοφυλάκων» του Λιβάνου που έχει
και την ευθύνη διοργάνωσης του διεθνούς
μαραθωνίου της πόλης.
«Η ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα ηρωϊσμού και μεγάλων γεγονότων. Κανένα όμως γεγονός, δεν μπόρεσε 2499
χρόνια τώρα, να εμπνεύσει, όπως η νίκη
του Μαραθώνα. Εκατομμύρια άνθρωποι σ’
όλο τον κόσμο, τρέχουν στο μαραθώνιο,
μνημονεύοντας τον αγώνα για την δημοκρατία και την ελευθερία, οραματιζόμενοι
ένα καλύτερο κόσμο», είπε κατά την την
υποδοχή του δημάρχου Μαραθώνα, η πρόεδρος της διοργάνωσης του μαραθωνίου
της Βηρυτού, May Khalil.
Στην ετήσια σύσκεψη του συμβουλίου των
θεματοφυλάκων της διοργάνωσης, που
αποτελείται από 60 κορυφαίους επιχειρηματίες της Λιβανικής δημοκρατίας, όπου
παρευρέθη και ο Δήμαρχος Μαραθώνα,
πάρθηκε ομόφωνη απόφαση, το 2010 να
συνεδριάσουν στον Μαραθώνα, (29 Οκτω-

βρίου), για να τιμήσουν την μεγάλη επέτειο.
Στο μεγάλο παλάτι, ο Πρωθυπουργός
Saad Hariri, δέχτηκε τον Δήμαρχο λέγοντας: «το μεγάλο έθνος του Λιβάνου, υποδέχεται με χαρά τον Δήμαρχο της πόλης,
που συμβολίζει την ειρήνη και την αδελ-

Δώρο ζωής
από Δημοτικό Συνδυασμό
στη Βούλα
«Δώρο ζωής» πρόσφεραν οι υποψήφιοι δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού
«Βούλα – πόλη για να ζεις» καταθέντοντας το ζωτικό υγρό τους στην τράπεζα
Αίματος του Δήμου Βούλας.
Αυτή την κοινωνική και τόσο ανθρώπινη προσφορά αποφάσισαν να δώσουν ως
Χριστουγεννιάτικο δώρο στην πόλη τους οι υποψήφιοι του Συνδυασμού που
ηγείται ο Αντιδήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα με την πρόεδρο του
Μαραθωνίου May Khalil στον τάφο Χαρίρι.

φοσύνη των λαών» και τόνισε πόσο πολύ
επενδύει η χώρα τους στην ανάπτυξη του
μαραθωνίου.
Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπύρος Ζαγάρης,
στα πλαίσια της επίσκεψης στο Λίβανο,
πραγματοποίησε μια σειρά συναντήσεων
με εκπροσώπους ΟΤΑ και όχι μόνο.

Στη φωτό ο υποψήφιος Δήμαρχος Γρηγ. Κωνσταντέλος με τους συνεργάτες
του.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Σπ. Ζαγάρη, με τον δήμαρχο Βηρυτού Abdel Mounim Ariss

Εθελοντής αιμοδότης ο ίδιος, θεώρησε ότι η χειρονομία αυτή έχει τόσο συμβολικό όσο και πρακτικό σκοπό, όπως τόνισε κατά τη σύντομη ομιλία του στην
εορταστική Χριστουγεννιάτικη γιορτή που πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη 22 Δεκέμβρη, στα γραφεία του Συνδυασμού (Διγενή 19, α’ όροφος).
Χαρούμενη μουσική, γευστικά εδέσματα και άφθονο κρασί σε μια «οικογενειακή ατμόσφαιρα».

Οι ευχές μας
ας προστεθούν για ένα
έτος ελπίδας
σ’ εμάς και
τους νέους μας
Αργύρης Αποστολόπουλος
Εκπαιδευτικός
πρ. Αντιδήμαρχος Βούλας
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KOINΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Ανακύκλωση
α λα ελληνικά
Απορίες προκαλούν οι συσσωρευμένοι όγκοι ανακυκλώσιμων υλικών, που εμφανίζονται δίπλα απο
τους μπλε κάδους της ανακύκλωσης, όταν οι τελευταίοι γεμίζουν. Και οι απορίες αυξάνονται, γιατί
δεν έχει εξαγγελθεί καμμία απεργία στις υπηρεσίες ανακύκλωσης. Η κατασταση αυτή έρχεται να
κάνει ακόμη χειρότερη την ήδη άσχημη εικόνα των
δήμων από άποψη καθαριότητας. Και βέβαια το θέμα αντιμετωπίζεται από τους αρμόδιους με μια ολύμπια αταραξία, σαν να μήν υπάρχει καθόλου πρόβλημα.
Έμμεση εξήγηση ακούστηκε μόλις πρόσφατα από
επίσημα χείλη: το εργοστάσιο διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί μόνο το 45% του προσφερόμενου φόρτου. Το
πρόγραμμα ανακύκλωσης χρηματοδοτήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν προβλέφθηκε ούτε η δυνατότητα απορρόφησης των ανακυκλώσιμων, ούτε η ανταπόκριση του ελληνικού κοινού
στην ανακύκλωση. Το παρήγορο είναι ότι έστω και
με αυτόν το στρεβλό τρόπο, οι Έλληνες απέδειξαν
ότι ενδιαφέρονται για περιβαλλοντικά προβλήματα. Η έλλειψη ωστόσο σχετικής ενημέρωσης των
πολιτών και η απραξία των δήμων έδωσαν στο ζήτημα αυτό τις σημερινές του διαστάσεις.
Η κατάσταση μπορεί να εξομαλυνθεί με συνδυασμό μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων μέτρων. Μακροπρόθεσμα θα πρέπει να επιδιωχθεί η
διεύρυνση της δυνατότητας επεξεργασίας των
ανακυκλώσιμων υλικών με αύξηση του αριθμού των
εργοστασιακών μονάδων και επέκταση της δυναμικότητας των υπαρχουσών: εννοείται ότι κατι τέτοιο
δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στις συνθήκες της
παρούσας κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας, είναι
απαραίτητο παρ' όλα αυτά να τονίζεται διαρκώς η
σχετική ανάγκη, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες
αποφάσεις σε ευθετότερο χρόνο.
Βραχυπρόθεσμα όμως, η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος μπορεί να γίνει
μόνο με μία πρωτοβουλία των δημάρχων, που από
το ένα μέρος θα ενημερώνει διαρκώς τους δημότες
να ρίχνουν τα ανακυκλώσιμα στους πράσινους κάδους, όταν οι μπλε κάδοι της ανακύκλωσης είναι
γεμάτοι και από το άλλο μέρος θα εξασφαλίζει κονδύλια από τον προϋπολογισμό των δήμων για έκτακτες εξόδους των απορριμματοφόρων.
Η κοινωνία των πολιτών απαιτεί από τους δημάρχους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εξυπηρέτηση των δημοτών, να προβλέπουν, να προνοούν και όχι να θεωρούν το δημαρχιακό αξίωμα σαν
ευκαιρία δημοσίων σχέσεων και αυτοπροβολής.
Ν. Δημητρίου

Ελεγχοι σε καταστήματα
λιανικής από τη Νομαρχία
Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Νομαρχία για τη προστασία των καταναλωτών κατά την εορταστική περίοδο, έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα 441 έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής. Στους ελέγχους αυτούς συμμετέχουν κλιμάκια των Διευθύνσεων Γεωργίας, Εμπορίου & Προστασίας καταναλωτή, Κτηνιατρικής
και Υγείας.
Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν στην αγορά της εορταστικής περιόδου. Συγκεκριμένα,
γίνονται έλεγχοι σε καταστήματα που πωλούν τρόφιμα, όπως αρτοποιεία/ ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία,
σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, αλλά επίσης και σε καταστήματα που πουλούν είδη δώρων, παιχνίδια, ηλεκτρικές συσκευές κλπ, προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια των προϊόντων που διακινούνται καθώς και η
ύπαρξη αγορανομικών παραβάσεων.
Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, στο 47% των καταστημάτων έγιναν συστάσεις για βελτιώσεις εντός τακτού
χρόνου, στο 3% εντοπίστηκαν παραβάσεις και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις, ενώ στο 50% αυτών δεν εντοπίστηκε κάποια παράβαση.
Με την ευκαιρία αυτή, η Νομαρχία εφιστά, για μια ακόμα φορά, την προσοχή των καταναλωτών ότι τα εορταστικά στολίδια και τα παιδικά παιχνίδια μπορεί να κρύβουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια.

Δεσμεύσεις αγροτικών
προϊόντων
μετά από ελέγχους
Το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφιμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) μας ενημερώνει με δελτίο τύπου, ότι μετά
από συντονισμένους ελέγχους
των Υπηρεσιών του σε αγροτικά
προϊόντα προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για το τι τρώμε.
Και λέω τι τρώμε, γιατί ναι μεν
μας δίνει στοιχεία γι’ αυτά που
απαγορεύθηκαν ή δεσμεύθηκαν
στα τελωνεία, αλλά φοβάμαι και
να το σκεφθώ, πόσα είναι αυτά
που δεν μπόρεσαν να δεσμεύσουν ή δεν πρόλαβαν να ελέγξουν.
• Απαγορεύτηκε η εισαγωγή φορτίων αμπελόφυλλων, προέλευσης
Τουρκίας, συνολικού βάρους
1.240 κιλών και 78 κιλών αντίστοιχα, εξαιτίας της ύπαρξης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων πέραν των
ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων.
• Απαγορεύτηκε η εισαγωγή φορτίων 19 και 38,5 τόνων αντίστοιχα
σουσαμιού προέλευσης Ινδίας,
εξαιτίας της ύπαρξης σαλμονέλας.
• Απαγορεύτηκε η εισαγωγή φορτίου αποξηραμένων βερίκοκων
προέλευσης Τουρκίας, συνολικού
βάρους 13 τόνων, εξαιτίας της παρουσίας θειωδών σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του ανώτατου

επιτρεπομένου επιπέδου.
• Απαγορεύτηκε η εισαγωγή φορτίου αποξηραμένων μανιταριών
Verpa Bohemica προέλευσης Κιργιζίας 200 κιλών, διότι κρίθηκε ως
μη ασφαλές τρόφιμο για κατανάλωση.

• Απαγορεύτηκε η εισαγωγή φορτίου κατεψυγμένων κρεάτων βοοειδών προέλευσης ΗΠΑ, συνολικού βάρους 24,5 τόνων, λόγω
ακυρότητας των κτηνιατρικών πιστοποιητικών.
• Δεσμεύτηκε φορτίο 7 τόνων λιναρόσπορου προέλευσης Καναδά, λόγω ανίχνευσης της μη εγκεκριμένης γενετικής τροποποίησης
FP967. Το φορτίο θα επαναποσταλεί στη χώρα προέλευσής του.
• Εντοπίσθηκαν υπολείμματα φυ-

τοφαρμάκων σε σπανάκι που υπερέβαιναν τα ανώτατα επιτρεπτά
όρια (Πολιτικά Ευβοίας) και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για επιβολή κυρώσεων στον
παραγωγό.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ενημερώθηκε το σύστημα
έγκαιρης προειδοποίησης για τα
τρόφιμα και τις ζωοτροφές της
Ε.Ε. (RASFF).
Σε σχετική του Δήλωση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Μιχάλης Καρχιμάκης τόνισε:
‘’Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο τους Ελληνες παραγωγούς
από συμπεριφορές και ενέργειες
που οδηγούν σε στρεβλώσεις της
αγοράς και υποβαθμίζουν το εισόδημά τους, αλλά ταυτόχρονα να
διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία
και τους καταναλωτές.
Οι υποθέσεις αυτές αναδεικνύουν
επίσης ότι οι Ελληνες καταναλωτές πρέπει να επιβραβεύουν με
την προτίμησή τους τα ελληνικά
αγροτικά προϊόντα και να στηρίζουν και το εισόδημα των Ελλήνων παραγωγών αλλά και την ελληνική οικονομία’’.
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Αξιοπιστία όχι μόνο προς τους
Ευρωπαίους Εταίρους
αλλά κυρίως προς τον Ελληνικό λαό
αιτείται ο Ντίνος Βρεττός
Στην ολομέλεια της Βουλής
κατά την διάρκεια της ειδικής
συνεδρίασης για την κύρωση
του προϋπολογισμού του
2009, μίλησε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αττικής κ. Ντίνος Βρεττός.
Στην ομιλία του ο Ντίνος
Βρεττός αναφέρθηκε στην
ανάγκη να βρεθούν λύσεις
προκειμένου να αντιμετωπισθεί «η μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική κρίση που
έχει εμφανισθεί στην Ελλάδα
τις τελευταίες δεκαετίες».
Ως προς το τι πρέπει να γίνει ο
Ντ. Βρεττός επεσήμανε το
«μεγάλο πρόβλημα της διαφθοράς, της αδιαφάνειας και
της αναξιοκρατίας, θέμα για
το οποίο όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι είναι εκτεταμένο και
χρειάζεται αντιμετώπιση».
Όσον αφορά στο δίλημμα το
οποίο τίθεται, «δημοσιονομικά
μέτρα ή αναπτυξιακά μέτρα ο
Ντ. Βρεττός, το χαρακτήρισε
ως ψευτοδίλημμα λέγοντας
ότι «και στα δύο θα δώσουμε
έμφαση, αφού ακόμη και οι

ανελαστικές δαπάνες μπορούν να αντιμετωπισθούν με
μια κάποια διαφορετική ματιά».
«Έχουμε χάσει την αξιοπιστία
μας» ανέφερε ο Ντ. Βρεττός
στην τοποθέτηση του, προσθέτοντας ότι «πρέπει να την
ανακτήσουμε, ιδιαίτερα προς
τον χώρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό χώρο. Πρέπει όμως να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας και
προς τα μέσα, προς τον Ελληνικό λαό. Δεν είναι εύκολο να
αποκτήσει κανείς την αξιοπιστία, αν δεν επιβάλλει συγκε-

κριμένα μέτρα, αν δεν αναλάβει τις ευθύνες του. Γι’ αυτό κι
εγώ λέω πρέπει να κάνουμε
αυτά που υποσχεθήκαμε, γιατί
δεν δικαιούμεθα να μην γνωρίζουμε, να μην ξέρουμε, και
γιατί είμαστε ένα κόμμα που
έχει στόχο να λύσει τα προβλήματα του λαού και ιδιαίτερα των μη προνομιούχων Ελλήνων. Ο αξιόπιστος άνθρωπος, το αξιόπιστο κόμμα, ο
αξιόπιστος φορέας είναι αξιόπιστος παντού είτε μέσα, είτε
έξω».
Τέλος, ολοκληρώνοντας την
τοποθέτηση του ανέφερε ότι
«είναι σημαντικό να ασκούμε
τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.
Εκεί που δεν έχουμε ασκήσει
κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι
τα οικονομικά της εκάστοτε
κυβέρνησης. Θα πρέπει η επιτροπή που έχει θεσμοθετηθεί
στην Βουλή για τον Προϋπολογισμό να γίνει μόνιμη εξεταστική επιτροπή. Αυτό σημαίνει ουσιαστικός οικονομικός
έλεγχος».

Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός
δεν είναι οδηγός εξόδου από την κρίση
σημειώνει ο Γεώργιος Βλάχος
«Η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης προϋποθέτει
την γνώση των προβλημάτων, την χάραξη συγκροτημένου σχεδίου και κυρίως
ύπαρξη πολιτικής βούλησης.
Εμείς, πριν τις εκλογές, παρουσιάσαμε με υπευθυνότητα την πραγματική εικόνα
της οικονομίας, καθώς και τα
μέτρα για την αντιμετώπιση
των αδυναμιών της. Μιλήσαμε για επώδυνα αλλά αναγκαία μέτρα που θα έβγαζαν,
μετά από δύο χρόνια, την
χώρα από την κρίση και θα
διασφάλιζαν μια νέα τροχιά
ανάπτυξης» τόνισε ο Γιώργος Βλάχος, Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής της Ν.Δ,
μιλώντας
την
Κυριακή
20/12/2009 στη Βουλή κατά
τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2010.
Στην συνέχεια ο Γιώργος
Βλάχος κατηγόρησε την κυβέρνηση για λάθη του παρελ-

θόντος τονίζοντας: «Οι
προηγούμενες κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ δεν κατάφεραν
να επιτύχουν κανένα στόχο
από αυτούς που έθεσαν ως
το 2004 για να επιτευχθεί η
πραγματική σύγκλιση με τα
άλλα κράτη της Ε.Ε. Η αναφορά στο παρελθόν γίνεται
όχι για να κρύψουμε ευθύνες, αλλά για να αναδείξουμε τις αιτίες του κακού κι
όλοι μαζί να συνεννοηθούμε
για να μην ξαναπέσουμε στα
ίδια καταστροφικά λάθη που
από τη δεκαετία του ’80 κρατούν τη χώρα «δεμένη» στο
δρόμο της παρακμής».
Κάνοντας δε αναφορά στον
Τομέα εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου είχε
την ευθύνη, εξέφρασε τις ανησυχίες του για το μέλλον λέγοντας: «αντί να γίνουν βήματα μπροστά από εκεί που ήμασταν εμείς, η κυβέρνηση μένει
στην απάθεια αφού ούτε έλεγ-

3.500 κεραίες κινητής τηλεφωνίας
λειτουργούν παράνομα
ερώτηση του βουλευτή
Θανάση Λεβέντη
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τις 8.500 κεραίες κινητής τηλεφωνίας που υπάρχουν
σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, οι 3.500 είναι παράνομες.
Επειδή η αποκατάσταση της νομιμότητας στον ευαίσθητο αυτό τομέα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα της Πολιτείας, που εκτός των
άλλων θέτει εν αμφιβόλω τη δημόσια υγεία, αφού οι κεραίες
αυτές δεν ελέγχονται από πλευράς ακτινοβολίας,
Και ερωτά:
• Τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε οι παράνομες κεραίες κινητής τηλεφωνίας να ελεγχθούν άμεσα και εφ’ όσον δεν
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις να αποξηλωθούν καθώς
και να γίνεται τακτικός έλεγχος των νόμιμων;
• Ποιοι οι λόγοι της τόσο μεγάλης παρανομίας στη λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και τι σχεδιάζετε ώστε
να επέλθει η νομιμότητα;

Δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις
δικαστηρίων οι Τράπεζες
ερώτηση του βουλευτή Μάκη Βορίδη
Ο βουλευτής Αττικής
Μάκης Βορίδης κατέθεσε στην Υπουργό Οικονομίας ερώτηση σχετικά με τις καταχρηστικές πρακτικές που συνεχίζουν να εφαρμόζουν ορισμένες τράπεζες.
Παρά το γεγονός της έκδοσης δεκάδων δικαστικών αποφάσεων (μεταξύ των οποίων
πολλές τελεσίδικες) που καταδικάζουν τις
τράπεζες για την υιοθέτηση καταχρηστικών
πρακτικών (πχ. επιβάρυνση για κατάθεση
χρημάτων σε λογαριασμό τρίτου), πολλές
από αυτές, συνεχίζουν απρόσκοπτα να εφαρμόζουν τις πρακτικές αυτές, υποστηρίζοντας
δήθεν ότι οι αποφάσεις, δεν εφαρμόζονται
έναντι όλων, παρά μόνο στους συναλλασσό-

μενους που προσέφυγαν εναντίον τους.
Η κατάσταση αυτή, δημιουργεί δικαιολογημένα παράπονα στους καταναλωτές και νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό, «υποχρεώνοντας» και τις τράπεζες που τηρούν το νόμο
και εφαρμόζουν τη νομολογία, να ακολουθούν τις αντισυναλλακτικές πρακτικές των
υπολοίπων, ελλείψει σοβαρών κυρώσεων.
Και ερωτά:
1. Με ποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς διασφαλίζει η Πολιτεία την εφαρμογή της νομοθεσίας από τις τράπεζες;
2. Πόσα και ποια πρόστιμα έχουν επιβληθεί
κατά τα τρία τελευταία έτη (2007-2009) για
συνομολόγηση καταχρηστικών όρων και από
ποιες τράπεζες συγκεκριμένα;

Ελλειψη σηματοδότησης
ερώτηση του βουλευτή Παντελή Ασπραδάκη
χοι στην αγορά γίνονται, ούτε
τα στοιχεία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές που θα κρατούσαν χαμηλά τις τιμές αξιοποιούνται».
Κλείνοντας δε τόνισε: «Για
τους λόγους αυτούς εμείς πιστεύουμε ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός δεν είναι οδηγός εξόδου από την
κρίση. Μπορεί σήμερα να τον
ψηφίσετε, σύντομα όμως θα
βρεθείτε στην δυσάρεστη θέση να τον αμφισβητήσετε, να
τον αλλάξετε και να τον αναθεωρήσετε».

Τις μεγάλες ελλείψεις φωτεινής σηματοδότησης στην Περιφέρεια Αττικής ανέδειξε με
ερώτησή του στη Βουλή ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Παντελής Ασπραδάκης.
Συγκεκριμένα ο βουλευτής καταγραφεί στην ερώτησή του συγκεκριμένα επικίνδυνα σημεία σε διάφορες πόλεις της περιφέρειας,
όπως το Μενίδι, ο Ασπρόπυργος, ο Γέρακας, το Μαρκόπουλο
Ωρωπού και επισημαίνει ότι σε πολλά απ' αυτά τα σημεία, λόγω
έλλειψης φωτεινών σηματοδοτών κατά καιρούς προκαλούνται θανατηφόρα ατυχήματα με θύματα πεζούς και οδηγούς.
Στα ερωτήματα που θέτει ζητάει να πληροφορηθεί για το αν θα
πραγματοποιηθούν μελέτες από την Διεύθυνση Μελετών Έργων
Οδοποιίας για όσα σημεία δεν έχουν αποφανθεί οι συγκοινωνιολόγοι του υπουργείου μέχρι σήμερα, όπως επίσης και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα τοποθετηθούν σηματοδότες για
όσα σημεία έχουν εκπονηθεί ήδη μελέτες από την ΔΜΕΟ.
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Εργα με τη φροντίδα της Νομαρχίας
Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων
στο Δήμο Ανοιξης
Ολοκληρώθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων
στον Δήμο Άνοιξης. Τα συνολικό μήκος του δικτύου
φτάνει τα 2.500 μέτρα περίπου και παραλαμβάνει τα
όμβρια των οδών Αγ. Αθανασίου, Σουλίου, Καλαβρύτων, Π. Μελά, Καραολή,
Κανάρη, Μεγ. Αλεξάνδρου,
Κορυτσάς, Πελοποννήσου,
Κρήτης και Κύπρου τα
οποία κατευθύνει μέσω του
κεντρικού συλεκτήρα της
οδού Αγ. Αθανασίου, στον
τελικό αποδέκτη που είναι
το ρέμα Φασίδερι, που
εντάσσεται στο υδρογραφικό δίκτυο της ευρύτερης
λεκάνης του Κηφισού.
Το έργο εκτελέστηκε με
δύο συμβάσεις και χρηματοδοτήθηκε από πόρους
του ΠΕΠ Αττικής. Η πρώτη
αφορούσε το δίκτυο των
οδών Κανάρη, Μεγ. Αλεξάνδρου, Κορυτσάς, Πελοποννήσου, Κρήτης και Κύπρου και εκτελέστηκε από
την κατασκευαστική «Ι. Δ.

Ασφαλτόστρωση της
Λεωφ. Διονύσου
Με ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου εγκρίθηκε, η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Νέας Μάκρης προκειμένου να
ασφαλτοστρωθεί το οδόστρωμα της Λεωφόρου
Διονύσου, μετά την εφαρμογή του εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου της 1ης, 3ης και 5ης Πολεοδομικής ενότητας Ν. Μάκρης.
Με την Προγραμματική Σύμβαση προβλέπονται ασφαλτικές εργασίες σε μήκος 500 μέτρων και πλάτους 9,2
μέτρων μετά από φρεζάρισμα και διαστρώσεις υποβάσεων και τελική αντιολισθητική επικάλυψη.
Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 190.000€ θα
χρηματοδοτηθεί κατά 50% από τη Νομαρχία και κατά 50% από τον Δήμο Ν. Μάκρης.

Βρεφονηπιακός Σταθμός
στην Αρτέμιδα

Χρυσοσπάθης & Γερ. Ε.
Κοσσόβας Ο.Ε., Χ&Κ Τεχνική» με συνολικό προϋπολογισμό 845.000€.
Η δεύτερη αφορούσε το δίκτυο των οδών Αγ. Αθανασίου, Σουλίου, Καλαβρύ-

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΦΕΤ ΑΕ
18ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,
Τ.Κ. 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 213 2002 400 • fax 210 6039636
Από την ΙΦΕΤ ΑΕ ανακοινώνεται η διενέργεια του παρακάτω διαγωνισμού.
1. H Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου «Για την προμήθεια ετικετών φαρμάκων» με αριθμό διακήρυξης 03/2009, προϋπολογισθείσης δαπάνης ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%, η οποία θα βαρύνει τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία ως καθορίζονται στη διακήρυξη 03/2009. Χρόνος εκτέλεσης του έργου, ως καθορίζεται στη
διακήρυξη 03/2009. Τόπος εκτέλεσης του έργου, ως καθορίζεται
στη διακήρυξη 03/2009.
2. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καλύπτει το σε ποσοστό ίσο με το 5% του συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. της
προμήθειας και η οποία θα απευθύνεται στην Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., 180 χιλιόμετρο Λεωφ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη Αττικής.
3. Χρόνος Ισχύος των προσφορών: 150 ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Γλώσσα διαγωνισμού: Ελληνική
5. Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών όπως καθορίζεται στην
Διακήρυξη. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: 19 Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00
6. Η διακήρυξη διανέμεται από την Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. από 11 Ιανουαρίου
2010 και κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00π.μ. – 14:00μ.μ.
7. Η προκήρυξη του διαγωνισμού εστάλει για δημοσίευση στην
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις
23/12/2009.

των, Π. Μελά και Καραολή
και εκτελέστηκε από την
κατασκευαστική «Αττική
Δίοδο Α.Ε» με προϋπολογισμό 3.072.000€.
Με το έργο αυτό αντιμετωπίστηκαν σημαντικά τα

προβλήματα που δημιουργούσε η επιφανειακή απορροή των ομβρίων σε ένα
μεγάλο τμήμα του οικιστικού ιστού και θωρακίζεται
αντιπλημμυρικά ο Δήμος
Άνοιξης.

Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας, προκηρύσσει την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής – Προπονητών, με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Μαζικού
Αθλητισμού ‘ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ’ για την περίοδο 2009 -2010.
Τα Προγράμματα που θα υλοποιηθούν είναι:
1. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
2. ΠΑΙΔΙ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
3. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
4. ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και
5. ΓΥΝΑΙΚΑ & ΑΘΛΗΣΗ
Οι ενδιαφερόμενοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής, που επιθυμούν να
εργαστούν στα προγράμματα Μ.Α., οφείλουν να υποβάλλουν στα
Γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού (Μιχαήλ Παπακωνσταντίνου 1
– Παλαιό Δημαρχείο Παιανίας), τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά το χρονικό διάστημα από 4 έως 15 Ιανουαρίου 2010.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (χορηγείται από τον Αθλητικό Οργανισμό)
2. Βιογραφικό σημείωμα, που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα
Προγράμματα Μ.Α., στον φορέα που εργάστηκαν, στο πρόγραμμα,
στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακών τίτλων κ.λ.π.
3. Δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται) ότι είναι άνεργος – άνεργη
και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
Για περισσότερες πληροφορίες:
τηλ.: 210.6641600 (Χ. Παπαθανασίου – Α. Δημητράκη)
Ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού
Ηλίας Ζήκος

Με απόφαση του Νομάρχη Λ. Κουρή τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Αρτέμιδας στην Πολεοδομική Ενότητα 3, για την δημιουργία Παιδικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού στο αδιάθετο οικόπεδο
του Ο.Τ. 495 λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες
ανάγκες του Δήμου για νέους παιδικούς σταθμούς
λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού στον
Δήμο Αρτέμιδας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 23457/28-12-2009

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ.: 37.815,13€+19% ΦΠΑ
ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ»
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 37.815,13 € πλέον Φ.Π.Α. 19%,
εκ των οποίων τα 4.913,56 € είναι απρόβλεπτα και τα 144,49 € είναι απολογιστικές εργασίες.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12η του μηνός Ιανουαρίου έτους
2010 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών
10:00 π.μ. Πληροφορίες: Σωτηρία Πουλάκη 210-6620208
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο
(2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα
ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο
χρόνος των έξι (6) μηνών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2%
επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 756,30 €, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ
συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που
όμως δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΒΔΟΜΗ
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Αντιπλημμυρική προστασία στην Γυαλού Σπάτων
Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια του έργου
αντιπλημμυρικής προστασίας της
περιοχής Γυαλού του Δήμου Σπάτων, θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στο τμήμα της
Οδού Αγίου Δημητρίου από την
διασταύρωσή της με την Οδό Ζήνωνος (πρώην Μπιρμπίλη) μέχρι
τον κόμβο της Ε. Λ. Σταυρού – Ραφήνας.

Εκτροπή κυκλοφορίας

• Η κατεύθυνση των οχημάτων από
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ προς Σπάτα θα πραγματοποιείται είτε μέσω της Εξόδου
Ραφήνας και στη συνέχεια προς Λεωφόρο Μαραθώνος και Λεωφόρο
Πικερμίου-Σπάτων (Αγίου Χριστοφόρου) είτε μέσω της Εξόδου 18.
Η Νομαρχία και ειδικότερα ο Νομάρχης Λεωνίδας Κουρής, ζητά
την κατανόηση των κατοίκων και
των οδηγών για όσο χρόνο διαρκούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
την περιοχή καθώς και την τήρηση
των ορίων ταχύτητας, της σήμανσης και των υποδείξεων της Τροχαίας για την ασφαλή διέλευση
των οχημάτων και για την αποφυγή
της όποιας τυχόν ταλαιπωρίας.

Για όσο διαρκούν τα έργα στην περιοχή η διευθέτηση της κυκλοφορίας θα γίνεται ως εξής:
• Η κατεύθυνση των οχημάτων από
τα Σπάτα προς την Λεωφ. Μαραθώνος πραγματοποιείται με διοχέτευση της κυκλοφορίας μέσω της
οδού Ζήνωνος (πρώην Μπιρμπίλη)
προς λεωφόρο Σπάτων – Πικερμίου

ENOIKIAZONTAI
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΟΥΛΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100Μ2 3oυ ορ. - ΒΟΥΛΑ
- ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ (Οδός
Δημοκρατίας) ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ και ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΜΕΓΑΛΟ LIVING - 2 ΥΠΝΟΥ - 1 ΜΠΑΝΙΟ - 1 WC - A/C – PARKINGMEΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ – 900 ευρώ
Τηλ. 210.9657063 – 6977.415362

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη ΒΑΡΗ
Ενοικιάζεται νεόδμητο κατάστημα στη Βάρη πλησίον πλατείας, 53τ.μ. με αποθήκη, πατάρι και θέση
πάρκινγκ. Τιμή 850 euro. Τηλ. 210 8944.345

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην ΠΑΛΛΗΝΗ
Ενοικιάζεται στην Παλλήνη, κοντά στην Αστυνομία, διαμέρισμα 2άρι 50τ.μ. και αποθήκη στον 2ο
όροφο. ΤΗΛ: 210 6132371 και 6945037627.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 72τ.μ. (2 υπνοδωμάτια, λουτρό, κουζίνα, ηλιακός, κεντρική κεραία, parking,
αποθήκη) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. Ευκολίες πληρωμής.
Τηλ. 6973 732090.

και στη συνέχεια προς Λεωφόρο
Μαραθώνος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛ.: 37.815,13€ + 19% ΦΠΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ
Αρ. Πρωτ.: 23457/28-12-2009
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει πρόχειρο δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ»
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 37.815,13€ πλέον Φ.Π.Α. 19%, εκ
των οποίων τα 4.913,56€ είναι απρόβλεπτα και τα 144,49€ είναι απολογιστικές εργασίες.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 12η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2009 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ. Πληροφορίες: Σωτηρία Πουλάκη 210-6620208.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο (2)
μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος
των έξι (6) μηνών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί
του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 756,30€, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς
ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με
τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως
δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπολος

Από RE/MAX ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ, στην Βάρη, μέλος του Διεθνούς Κτηματομεσιτικού Δικτύου της
RE/MAX, ζητούνται σύμβουλοι ακινήτων πλήρους
απασχόλησης. Παρέχονται: Πελατολόγιο δικτύου,
υψηλές προμήθειες έως 80% επι των πωλήσεων, εκπαίδευση με πιστοποίηση στις πωλήσεις ακινήτων,
ελαστικό ωράριο. Τηλ: 210/8970947
email: remax-anagen@ath.forthnet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Αττικής 12 194 00 Κορωπί
Τηλ.: 210-6623628, fax: 210-6624963
Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

Κορωπί 28/12/2009
Αριθμ. Πρωτ.: 23462

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση
που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια
γάλακτος 2010», ήτοι 41.500 λίτρα γάλα φρέσκο αγελάδος, πλήρες.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η Ιανουαρίου 2010 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα
λήξης την 10:30π.μ.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
49.800,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του
Δήμου.
Ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας: καθημερινά στο αμαξοστάσιο
του Δήμου.
Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, ΤΚ 19 400.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική,
ορίζεται η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
- Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
- Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά
- Συνεταιρισμοί
- Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη
της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η
εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
Η ισχύς των προσφορών είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών
του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6623628 – 6625682).
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Ζητήστε την

ΕΒΔΟΜΗ
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τα χρήσιμα και τ’ άχρηστα..

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14 (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΑΡΚΟΥ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-NEUROLOGIST

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ &
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου)
κιν. 6977373618

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Eπιμελητής 251 Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Ηλεκτρομυογραφία, Προκλητά Δυναμικά,

ΤΗΛ.: 210 9689449 - 6944160550 e-mail: ioannismarkou@yahoo.com
Πλαστήρα 12 Βούλα (1ος ορ. πλησίον Ταχυδρομείου)
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Οστεοπόρωση - Παθήσεις αρθρώσεων - μυοσκελετικού, αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, Νοσήματα του συνδετικού ιστού.

Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ
τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”

ΔΕΥΤ., ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ: 17:00 - 21:00, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚ. 9:00 - 13:00
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ

Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές
Ψυχολογική υποστήριξη, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού - Σύμβαση με ΟΓΑ & ΝΑΤ
ΑΘ . Δ Ι Α ΚΟΥ 9 Β Α ΡΗ
TH Λ. : 2 1 0 9 6 5 6.484, κ ιν. 6973975069

Τριπτολέμου 6 (πλησίον εκκλησίας) , Βάρη
τηλ. 210- 8970415 - κιν. 6977 954452
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΔΕΧΕΤΑ Ι ΜΕ ΡΑ Ν ΤΕΒΟΥ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία
Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων
ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Τηλ.: 6945 57 34 15 - 22910 91606
ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 57 ΚΟΡΩΠΙ

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ Ο Φ Θ Α Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK
T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)
Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241

e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

X E I P OY P Γ O Σ O Φ Θ A Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών
Συμβάσεις με Ταμεία

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ)
Τηλ.: 210 9656 828 -

κιν. 6945 548882

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο:

213 2163000

ΚΥΡΙΑΚΗ 3, ΤΕΤΑΡΤΗ 6 & ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1
Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ - 213 2030.300
ΓΙΑΤΡΟΙ SOS
ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.
HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.
HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN
HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ

- Τηλ. επικ. 6944358877

Επιστημονικός Συνεργάτης
Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ

(έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων
...επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι
1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183
2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741
3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879
Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

TA
ANOIK
T
OΛO O
24ΩPO

ΓΑΜΟΙ
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ και
της ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΣ το γένος ΣΚΡΕΚΑ, που γεννήθηκε
στα ΤΡΙΚΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και κατοικεί στην Ανω Γλυφάδα Αττικής και η NADINE HEIKAMP του HANSGEORG και της ANDREA, το γένος SCHMETZER,
που γεννήθηκε στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ και κατοικεί στην
Ανω Γλυφάδα ΑΤΤΙΚΗΣ, θα έλθουν σε γάμο που θα
γίνει στη Γλυφάδα.
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...για την υγειά μας
Διεθνής πρωτοπορία με διπλή ρομποτική επέμβαση σε παιδί
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη
σε παιδί (ένα 11χρονο αγόρι) διεθνώς, διπλή ρομποτική επέμβαση σπληνεκτομής και χολοκυστεκτομής
στο Ιατρικό Κέντρο
Αθηνών από τον
χειρουργό Δρ. Κ.
Μ. Κωνσταντινίδη
και την ομάδα του!
Παράλληλα ο Δρ.
Κ. Μ.Κωνσταντινίδης, με την επιστημονική του ομάδα
και παιδοχειρουργούς του Παιδιατρικού
Κέντρου
Αθηνών του Ομίλου Ιατρικού Αθη-

νών πραγματοποίησε μια δεύτερη (σε 8χρονο κοριτσάκι) πρωτοποριακή επέμβαση Ρομποτικής Χειρουργικής σε παιδί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Οι δυο αυτές απόλυτα επιτυχημένες ρομποτικές
επεμβάσεις αποδεικνύουν το πολύ υψηλό επίπεδο
της ιατρικής στη χώρα μας που πρωτοπορεί σε πολλές περιπτώσεις διεθνώς.
Για την πρώτη επέμβαση του 11χρονου Παναγιώτη,
ο χειρουργός Δρ. Κωνσταντινίδης και ο παιδοχειρουργός Δρ. Βαλιούλης χρησιμοποίησαν το ρομποτικό σύστημα da Vinci για να αφαιρέσουν τον σπλήνα του εντεκάχρονου, ο οποίος έπασχε από σοβαρή
νόσο που επηρέαζε τον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων του με καθημερινή καταστροφή τους στον
σπλήνα.
Ως αποτέλεσμα της διαρκούς αιμόλυσης, το παιδί είχε επίσης πέτρες στη χολή, γεγονός που οδή-

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
Από έμπειρο καθηγητή,
με προϋπηρεσία στη Γαλλία,
προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά,
για όλες τις εξετάσεις.
Τηλ. 210 8996.089 - 6932 048224

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Χημικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Μεγάλη πείρα και καλές τιμές. Τηλ.:6977056353

ΓΑΛΛΙΚΑ από έμπειρο καθηγητή, με προϋπηρεσία στη Γαλλία, προετοιμάζει ατομικά ή ομαδικά
για όλες τις εξετάσεις.
Τηλ.: 210 8996.089 - 6932 048224

γησε στην απόφαση για την πρώτη διπλή ρομποτική επέμβαση σπληνεκτομής και χολοκυστεκτομής
σε παιδί διεθνώς. Η ρομποτική τεχνική επιλέχθηκε
προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλη τομή με τις
γνωστές επιπλοκές.
Η περίπτωση του Παναγιώτη αποτέλεσε πρόκληση

Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία παραδίδονται
από χημικό με μεταπτυχιακό σε μαθητές Γυμνασίου Λυκείου. Υπευθυνότητα, λογικές τιμές. Περιοχές Παλλήνη, Γέρακας και γύρω Δήμοι. Τηλ. 6972776780.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για Τμήματα Εποπτείας -

Πτυχιούχος καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοικος Βουλιαγμένης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου σε φιλολογικά μαθήματα, κατά προτίμηση σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Τιμές προσιτές.
Τηλέφωνο: 6989427922

Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού - Γυμνασίου και Λυκείου σε περιοχές Σπάτων
και Παλλήνης.
Τηλέφωνο: 6936513341

Οργάνωσης, για πλήρη ή μερική απασχόληση.
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Δυνατότητα εξέλιξης.
Πληροφορίες 210 6525.339, 6972 605925.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από την περιοχή σας, νέο
μοντέλο Εργασίας, Ημιαπασχόληση έως 950€,
Πλήρης απασχόληση έως 4800€, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
6984375995 ή www.newhomework.gr

για τη χειρουργική ομάδα, όχι μόνο λόγω του μικρού σωματότυπου του παιδιού, αλλά και εξαιτίας
των μεγάλων διαστάσεων του σπλήνα.
Η χειρουργική ομάδα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών σχεδίασε βήμα προς βήμα την πρωτοποριακή διπλή επέμβαση η οποία ολοκληρώθηκε με την αφαίρεση της χοληδόχου κύστεως και του σπλήνα με μηδαμινή απώλεια αίματος. Οι αιματολογικοί δείκτες
του παιδιού διορθώθηκαν σύντομα μετά από την
επέμβαση και μετά από λίγες ημέρες επέστρεψε στο
σπίτι και την οικογένειά του.
Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε ένα μόλις οκτώ
χρονών κοριτσάκι τη Φανούλα, η οποία υποβλήθηκε
σε αφαίρεση μιας μεγάλης κύστης στο σπλήνα. Ο
Δρ. Κωνσταντινίδης και ο παιδοχειρουργός
Δρ. Μουσάτος αντί να πραγματοποιήσουν ανοικτή
επέμβαση, η οποία θα απαιτούσε τομή τουλάχιστον
15 εκατοστών στην άνω κοιλία, με φυσικά επακόλουθα τον μετεγχειρητικό πόνο και τη μακρόχρονη
νοσηλεία, υπέβαλαν τη Φανούλα σε ρομποτική επέμβαση.
Ο ενδελεχής προεγχειρητικός σχεδιασμός βοήθησε τελικά στην ολοκλήρωση της επέμβασης μέσα από τέσσερις τομές των 5 χιλιοστών, με απόλυτη ασφάλεια, αλλά και με διαφύλαξη του φυσιολογικού σπλήνα, που χάρη στην ακρίβεια των ρομποτικών χειρισμών μπόρεσε τελικά να διαχωριστεί
από την παθολογική κύστη. Η κύστη αφαιρέθηκε
πλήρως χωρίς καμία απώλεια αίματος. Η ασθενής
αποχώρησε χαρούμενη από το νοσοκομείο λίγες μέρες αργότερα.

«Η χειρουργική άλλαξε για πάντα», δήλωσε μετά τις δυο απόλυτα επιτυχημένες επεμβάσεις ο Δρ.
Κωνσταντινίδης, Διευθυντής της Γενικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Ρομποτικής Χειρουργικής. «Η μοναδική στερεοσκοπική απεικόνιση
που προσφέρει η ρομποτική χειρουργική, η απόλυτη ακρίβεια και ευελιξία των ρομποτικών εργαλείων
καθώς και η μεγάλη άνεση χειρισμών σε στενούς
χώρους της κοιλιάς, μας δίνουν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε αναίμακτα τις πιο δύσκολες επεμβάσεις ακόμη και στους πιο μικρούς
ασθενείς. Η κλινική μας έχει ήδη μεγάλη εμπειρία
στη Ρομποτική Χειρουργική, τόσο σε παχύσαρκους
αρρώστους 192 κιλών όσο και σε παιδιά 22 κιλών,
με απόλυτη ασφάλεια».
Παρά το γεγονός ότι η ρομποτική χειρουργική
εφαρμόζεται στη χώρα μας από το 2006 στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, η εφαρμογή της σε ασθενείς
παιδοχειρουργικής ξεκίνησε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα τον περασμένο Οκτώβρη στο Παιδιατρικό
Κέντρο Αθηνών.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
Πραγματοποιήθηκαν στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Αυλακίου στο Πόρτο
Ράφτη, οι διεθνείς ιστιοπλοϊκοί αγώνες “Βlue Greece Cup” International Trophy,
με την συμμετοχή 140 αθλητών από την Ελλάδα, Τσεχία, Πολωνία, Γερμανία,
Γαλλία, και Εκουαδόρ. Οι αγώνες έγιναν με συνδιοργάνωση του Ιστιοπλοϊκού
Ομίλου Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκόπουλου και του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Αλκυών
Ραφήνας, υπό την αιγίδα τις ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας.

λασσα, όσο και τις επιτροπές στην ξηρά. Καθημερινά ετοιμάζουν ζεστά γεύματα ώστε οι κουρασμένοι αθλητές, αλλά και οι επιτροπές, να ζεσταθούν και να

Είναι συγκινητική η συμμετοχή τον εθελοντών γονέων και αθλητών του
Ι.Ο.ΠΟ.Ρ που στελεχώνουν με «γιορτινή διάθεση» τόσο τις επιτροπές στη θά-

ανακτήσουν την ενεργεία που έχουν τόσο ανάγκη.
Ο αγώνας διήρκησε τρείς ημέρες 28-30 Δεκεμβρίου και το απόγευμα της τελευταίας ημέρας, μετά το τέλος του αγώνα, έγινε γιορτή απονομής και κλήρωση
δώρων για τους αθλητές που συμμετείχαν σ’αυτόν.
Οι αγώνες αυτοί αποτελούν ένα πολύ σημαντικό γεγονός, καθώς πρόκειται για
τον πρώτο διεθνή αγώνα που διοργανώνεται στον Ευβοϊκό. Στόχος του ομίλου
είναι να γίνεται κάθε χρόνο και να αποτελεί ένα μεγάλο γεγονός για τα optimist.

Αιμοδοσία από τους αθλητές τον ΝΟΒ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΣΠΕ-ΘΕΤΙΣ
με τη Χρυσάνθη Καράμπαλη

Το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης.
Η ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών του
ΝΟΒ (συμπεριλαμβανομένων των παλιών αθλητών Γιώργου Μαυρωτά
και Χρίστου Δήμου) και
όλο το προπονητικό δυναμικό μαζί με πολλούς
ακόμα εθελοντές αιμοδότες (γονείς αθλητών,
στελέχη και μέλη ΔΣ
του ΝΟΒ) έκαναν πράξη
το σύνθημα "Δίνεις αίμα
- δίνεις ζωή", συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προσπάθεια του Τμήματος
Αιμοδοσίας του Ασκληπιείου Νοσοκομείου να
συγκεντρώσει αίμα.
Η πρωτοβουλία ήταν
ιδέα του πρώην Προέδρου του ΝΟΒ Λεωνίδα
Σεϊτανίδη, ο οποίος σε
συνεργασία με τον Διοικητή του Ασκληπείου
Ηρακλή Καραγιώργο και
την Διοίκηση του Ομίλου
προχώρησαν στην υλοποίηση της.

ΠΑΙΔΕΣ
Μεγάλη νίκη για τους παίδες μέσα
στο γήπεδο της Παλλήνης με αντίπαλο την ομώνυμη ομάδα. Τα αγόρια
παρουσιάστηκαν πολύ βελτιωμένα σε
σχέση με τον πρώτο γύρο και κατάφεραν μια δύσκολη νίκη με 3-2 σετ
(27-29, 25-21, 21-25, 27-25, 11-15), η
οποία θα τους ανεβάσει βαθμολογικά
και θα τους τονώσει ψυχολογικά, εν
όψει της δύσκολης συνέχειας. Το
επόμενο παιχνίδι για τους παίδες είναι στις 10/1/10 με αντίπαλο την ομάδα του Φοίβου από τα Άνω Μελίσσια.
Την περίοδο αυτή των γιορτών, για
τις περισσότερες απ' αυτές τις ημέρες, η ομάδα θα συνεχίσει τις προπονήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να
ανταπεξέλθει στους δύσκολους αγώνες που ακολουθούν.

ηττήθηκαν με 3-0 σετ (25-17, 25-15,
25-18).Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν
αρκετά καλό και φάνηκε ότι θα μπορούσαν να φανούν ανταγωνιστικές.
Δυστυχώς όμως, η ομάδα του Βύρωνα ανέβασε γρήγορα ρυθμούς και
δεν διέψευσε τις φήμες που λέγονται
ότι θα είναι η επόμενη πρωταθλήτρια
ομάδα της κατηγορίας, δεδομένου
ότι έχει παίξει 10 αγώνες, έχει 10 νίκες και ο αριθμός των σετ είναι 30
υπέρ της και 0 κατά.
Το έργο της ομάδας ήταν εκ των προτέρων δύσκολο. Γι' αυτό η ομάδα εκμεταλλεύεται το διάστημα των γιορτών και θα προσπαθήσει να βελτιώσει
τις αδυναμίες της, ούτως ώστε να
παρουσιαστεί πιο έτοιμη και δυνατή,
εν όψει της δύσκολης συνέχειας, αρχής γενομένης από τον αγώνα στις
4/1/10 στις 21:00 στη Βούλα, με αντίπαλο την ομάδα του ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Οι γυναίκες της ομάδας αγωνίστηκαν
με αντίπαλο τον πρωτοπόρο του ομίλου της Α' Κατηγορίας Βύρωνα και

Οι προπονητές και οι αθλητές και
αθλήτριες του συλλόγου της ΑΣΠΕΘΕΤΙΣ εύχονται σε όλους υγεία, χαρά και ευτυχία.

ΕΒΔΟΜΗ
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ και ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
στο Ναυτικό Ομιλο Βουλιαγμένης
Ο ΝΟΒ την ημέρα των Φώτων (6 Ιανουαρίου) προγραμματίζει εκδήλωση μετά τον αγιασμό στο Κολυμβητήριο του Ομίλου, με την κοπή της πίττας και
βραβεύσεις των αθλητών για τις διακρίσεις τους το
2009.

Νέα από τον Ν.Ο.Β.

Τ

ον ΓΣ Περιστερίου θα αντιμετωπίσει η ανδρική ομάδα του ΝΟΒ, στα πλαίσια της Β’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Κολυμβητήριο του Ομίλου, στις 20 Ιανουαρίου, και ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης για τα προημιτελικά του θεσμού.

Τ

ην ιταλική Φιορεντίνα θα αντιμετωπίσει η γυναικεία ομάδα στα προημιτελικά του Champions Cup,
ένα βήμα πριν το φετινό Final-4.

Οι μίνι ακαδημίες
Μαρκοπούλου
γιόρτασαν το κλείμο
της χρονιάς
Οι ομάδες Μίνι και ακαδημιών του Μαρκόπουλου ολοκλήρωσαν την περασμένη Κυριακή τις προπονήσεις
τους για το έτος 2009. Ο πρόεδρος του συλλόγου,
Γιάννης Στουραίτης ήταν στο γυμναστήριο για να μοιράσει βραβεία σ’ αυτούς και το «ΑΘΛΗΣΗ» για να αποθανατίσει ορισμένες στιγμές προπόνησης!

Η τελευταία συγκέντρωση των ακαδημιών του Μαρκόπουλου ήταν ξεχωριστή από τις υπόλοιπες, μα άκρως
εορταστική. Βραβεία, γλυκά, χυμοί, ευχές, ελαφρά
χειροκροτήματα και πολλά χαμόγελα συνέθεσαν τα
γεγονότα που συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής στο κλειστό γυμναστήριο κλείνοντας ευχάριστα ένα χρόνο και δημιουργώντας τις βάσεις για
τον νέο που έπεται.

Οι Πρωταθλήτριες Ευρώπης θα δώσουν εκτός έδρας τον πρώτο αγώνα, στις 23 ή 24 Ιανουαρίου, και εντός
τον επαναληπτικό, στις 20 ή 21 Φεβρουαρίου.
Τα ζευγάρια που θα αγωνιστούν είναι:
Φιορεντίνα - ΝΟΒ, Σαμπαντέλ - Ολυμπιακός, Κίνεφ Κίρισι - Στουρμ Τσέχοβ, Αλκορκόν - Οριτζόντε.
Η Φιορεντίνα στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2007, όμως η ομάδα μας τη νίκησε στον ημιτελικό της
επόμενης χρονιάς και μάλιστα επί ιταλικού εδάφους. Πέρισυ αποκλείστηκε στα προημιτελικά, από την
Οριτζόντε.
Το φετινό δυναμικό της Φιορεντίνα περιλαμβάνει την τερματοφύλακα (Τζίλι) και τη φουνταριστό (Καζανόβα) της Εθνικής Ιταλίας αλλά και άλλες - νυν ή πρώην - διεθνείς, όπως τις Μπιανκάρντι, Λαβορίνι, Φρασινέτι, Αμπάτε, την Ουγγαρέζα Ντράβουτς και την Κινέζα Μα Χουανχουάν.

Μεγάλη νίκη στην Καλαμάτα με 2-3... Pallini volley ball
Τέλος στο σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων για την ομάδα μας
αφού επικράτησε με 2-3
σετ στην Καλαμάτα επί
της τοπικής ομάδας.
Παρά τα μεγάλα προβλήματα που την ταλανίζουν εδώ και αρκετές
εβδομάδες με τραυματισμούς κατάφερε λοιπόν
να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας παίζοντας με ψυχή.
Αναλυτικά λοιπόν στο
1ο σετ η ομάδα μας μπήκε δυνατά και κατάφερε
να το κατακτήσει με
σχετική άνεση. Δεν μπορούμε να πούμε όμως το
ίδιο και για τα δύο επό-

μενα. Η αντίδραση του
αντιπάλου ήταν άμεση
και τα κατέκτησε κάνοντας το σκορ 2-1. Εκεί
που όλα έδειχναν χαμένα μίλησε η καρδιά των
παιχτών μας όπου βρήκαν το ψυχικό σθένος
να αντιδράσουν και να
πάρουν τελικά το παιχνίδι με 2-3 σετ, σε μία
πολύ δύσκολη έδρα και
να κοιτάζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

με τους Αμπελόκηπους
στην έδρα μας.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί η άψογη διαιτησία

που συνάντησε η ομάδα
μας καθόλη την διάρκεια
του παιχνιδιού.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑΝΑ
Αγώνες εξ’ αναβολής
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ Τρίτη 05/1/2010 και ώρα 15.00
6η Αγωνιστική

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
10η Αγωνιστική

Πλέον ακολουθουθεί η
διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εορτών και
δίνουμε ραντεβού για
τις 9/1 για τον τελευταίο
αγώνα του 1ου γύρου,

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ-ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΑΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ – ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Τρίτη 05/1/2010 ώρα 15.00
6η Αγωνιστική

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
8η Αγωνιστική

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Υπηρεσία: Τεχνική
Πλ. Ελευθερίας 153 51 Παλλήνη
Πληροφορίες: Π. Καλδής
Τηλ. 210-6668612, 66660059, fax: 6667870

Παλλήνη 29/12/2009
Αριθ. Πρωτ.: 14384

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Παλλήνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση
του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», με προϋπολογισμό 1.833.000,00 ευρώ. Για σύνολο εργασιών 1.102.381,20€ (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει με το σύστημα «Επιμέρους Ποσοστά
Έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης» κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, μέχρι τις 14/1/2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β (Δ17α/01/87/ΦΝ), από την κατηγορία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ποσού εργασιών 743.599,46€ και την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ποσού εργασιών 358.781,75€.

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6600714, fax επικοινωνίας: 2106667870, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καλδής Παναγιώτης.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/1/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «Επιμέρους Ποσοστά Έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 4 του 6παρ. 1 του Π.Δ. 609/1985.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η και άνω στην κατηγορία
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και 1η τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, β) αλλοδαποί
διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία,
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
6. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ύψους 29.920,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξη μήνες και 30
ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι έξη μήνες.
7. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους μέσω ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/ΠΔΕ
στο ποσό των 1.562.000,00€ και 271.000,00€ από πόρους του Δήμου
Παλλήνης. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.
Ο Δήμαρχος
Σπύρος Κωνσταντάς

10η Αγωνιστική

ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΚΥΑΝΟΥΣ Α ΒΑΡΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Τετάρτη 06/1/2010 ώρα 15.00
3η Αγωνιστική

ΝΕΟΙ Α ΡΟΤΣΑ-ΠΡΩΤΕΑΣ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ
5η Αγωνιστική

ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ-ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Τετάρτη 06/1/2010 15.00
8η Αγωνιστική

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΥΠΕΡΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ορίσθηκαν από το Δ.Σ. υπερπαρατηρητές των κάτωθι
αγώνων:
Α) ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΥΛΩΝΟΣ – ΑΥΛΩΝΑ, ο κ. Κώης
Β) ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ – ΑΠΟ ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ο κ. Ξαγοράρης

ΕΒΔΟΜΗ
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Σύστημα εγκατάστασης έγκαιρης προειδοποίησης
φυσικών καταστροφών από τη Νομαρχία
Ημερίδα με θέμα την παρουσίαση του
Πλαισίου Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών της Νομαρχίας που έχει ήδη
εγκατασταθεί, πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

μοποιεί το σύστημα.
Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης,
το οποίο ενσωματώνοντας Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών, βάσεις δεδομέ-

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1
εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το αντίστοιχο
πρόγραμμα.
Στόχος του έργου είναι η πρόληψη και η
αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών
και ιδίως των δασικών πυρκαγιών που
απειλούν την περιοχή και η διαφύλαξη
του περιβάλλοντος. Το σύστημα παρέχει
εργαλεία υποστήριξης διαδικασιών, χειρισμού, πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Παράλληλα είναι δυνατή η παρακολούθηση των λειτουργιών
του συστήματος από κάθε χρήστη του
internet ενώ κάθε εξουσιοδοτημένος ΟΤΑ,
υπηρεσία ή φορέας θα μπορεί να χρησι-

νων και δυνατότητα χρήσης του internet
παρέχει την δυνατότητα χρήσης τους για
καταγραφή κινδύνων, σχεδίαση και αντιμετώπιση από τους Δήμους και Κοινότητες της περιοχής.
Στην ομιλία του ο Νομάρχης Λ. Κουρής
επεσήμανε «ότι με το σύστημα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που παρουσιάζεται σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα
προκειμένου να μπορούν όλοι οι εμπλεκόμενοι να αντιμετωπίζουν πιο άμεσα κα πιο
αποτελεσματικά φυσικές καταστροφές
που συμβαίνουν στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής.»
Την ημερίδα παρακολούθησαν ο βουλευτής Ν. Καντερές, οι Δήμαρχοι Αγ.
Στεφάνου Π. Βοριάς, Κερατέας Σ. Ια-

τρού και Καλυβίων Π. Φιλίππου, ολλοί
νομαρχιακοί σύμβουλοι, στελέχη της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λιμενικού Σώματος, των Δασικών Υπηρεσιών,

των Αστυνομικών Διευθύνσεων, εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων και εκπρόσωποι φορέων οργανισμών δημοσίου και ιδιωτικού φορέα.

